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PREMISE: 
  
Obiectivele pe care le urmărim sunt: 
  
- de a căuta și găsi școli de specialitate cu bune programe didactice ai căror coordonatori 
(conștienți de responsabilitatea pe care și-o asumă în formarea viitorilor maso-terapiști) 
sunt sau doresc să participe la creșterea și dezvoltarea  profesională la nivel internațional. 
- de a avea un cuvânt decizional privitor la profesia de maso-terapist, situație cauzată de 
nenumăratele discordii, rivalități și politici teritoriale, etc, cuvânt pe care categoria de 
maso-terapiști în acest moment nu o are. 
- de a crea o strânsă legătură, o categorie profesională, care să poată impune ca fiecare 
maso-terapist să aibe ca scop principal responsabilitatea profesională față de persoanele 
asistate; în timp ce școlile de formare profesională să aibă ca obiectiv principal 
responsabilitaea și privilegiul de formare maso-terapiști bine pregătiți, conștienți de 
responsabilitatea pe care o vor avea.    
- de organizare a unui sistem internațional de colaborare și lucru, în comun sau 
individual. 
  
Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” (ODM), va convalida programa de 
cursuri a școlilor și organizațiilor de maso-terapiști, structurile didactice de grup sau 
individuale ale respectivelor instituți, cât și a profesioniștilor individuali.  
Documentele expuse mai jos, sunt modele care pot fi moficate și adaptate în funcție de 
cerințele socio-sanitare și de legislația in viguare a fiecărei țări în parte, regiuni, teritoriu 
în care organizațiile, școlile sau liberii profesioniști își desfășoară activitatea. 
  
Obiectivul final este pe de oparte de a aduce îmbunătățiri ulterioare profesiei de maso-
terapist pe termen mediu-lung, creând o arhivă de date a rezultatelor profesioniștilor care 
doresc să le facă publice, iar pe de altă parte de a analiza și corecta eventualele greșeli.  
 
Facem parte din ”marele nucleu” al celor care prin profesia lor se dedică îmbunătățirii 
stării de sănătate a populației și trebuie să devenim o forță unită prin binele pe care-l 
putem face oamenilor. 
 
NB: Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori”, este apolitic și neconfesional. 
 
 I. Generalități 
  
Definiția profesiei 
 
Descrierea profesiei de către organizațiile, școlile sau liberii profesioniști care doresc să 
fie acreditați în Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” trebuie să conțină 
următoarele elemente: 
 
Descrierea profesiei  
- Contribuția operatorilor profesioniști pentru salvagardarea sănătății în baza formațiunii 
lor profesionale atât autonom cât și în colaborare cu alți profesioniști. 



 3 

- Această contribuție depinde de necesități și va fi definită, de exemplu, în funcție de 
câmpul profesional specific de activitate.  
- Specificitatea formării profesionale, față de altele, crează delimitarea ofertei globale a 
prestațiilor profesionale. 
- Locul unde își desfășoară activitatea. 
- Beneficiarii acestor prestații. 
  
2. Funcțiuni 
 
- Principiile directoare ale unei oferte de prestări curative sunt delimitate, acestea fiind 
formulate în termeni obiectivi globali. 
 
Funcțiunile 
- prezintă o scurtă și precisă descriere a procedeelor și a activității profesionale, 
- delimitează cadrul programei de formare profesionale.  
- servesc ca puncte de referință pentru ucenicii și absolvenții în domeniile lor de 
specializare, a examenelor susținute și a rapoartlor de evaluare pentru utilizarea lor.  
  
3. Obiectivele formării profesionale 
 
Pe baza acestor funcții, Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” prescrie 
școlilor obiectivele care trebuie realizate de către studenții la sfârșitul anului de formare. 
  
Toate denumirile sunt valabile pentru ambele sexe. 
 
4. Calificările fundamentale 
 
Calificările de bază constituie obiective andragogice care depășesc cadrul de funcții, și în 
parte pe cele ale profesiei. 
Formularea lor este, prin urmare, mai generală decât cea a obiectivelor de instruire, cu 
care se completează.  
Acestea permit fiecăruia să facă față schimbărilor care survin profesiei, și totodată să 
asigure autonomia de a acționa.  
 
Calificările de bază nu sunt dobândite definitiv la sfârșitul cursului de formare 
profesională, ele reprezintă un ghid de urmat în procesul unei perfecționări continue. 
Această noțiune identifică concepția unei formări profesionale care favorizează 
dezvoltarea profesională și menținerea identității profesionale.  
 
Școala trebuie să integreze calificări fundamentale în propria concepție andragogică, iar 
documentele școlii  trebuie  să evidențieze promovarea acestora.  
 
5. Organizarea 
  
5.1 Modalitățile de formare profesională 
Școala poate oferi una sau mai multe modalități de formare profesională. Pentru o 
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dezvoltare durabilă, instituția de învățământ trebuie să țină cont de obiectivele politicii 
regionale și statale privitoare la sănătatea și la formarea profesională. 
 
Cursurile de formare pot fi parțiale (50%), cu condiția ca acestea să respecte normele de 
pregătire profesională reglementate. Durata totală a unei pregătiri parțiale, nu poate fi mai 
mică decât cea a unei pregătiri normale (100%).  
 
Normele de formare profesională expuse de Registrul profasional ”Ordine dei 
Massaggiatori” constituie baza programului de formare.  
 
Programul de formare profesională se bazează pe un concept pedagogic. 
Realizarea programului de pregătire profesională este viitorul unei strânse colaborări între 
școală și sediile de pregătire stagiară.  
 
5.2 Evaluarea și dezvoltarea profesională în școli. 
 
Școala evaluează periodic rezultatele obținute și eficiența programelor de formare 
promovate, asigurând o dezvoltare continuă. În acest scop, va utiliza mijloacele necesare. 
La intervale regulate, școala va informa printr-un raport Registrul profasional ”Ordine 
dei Massaggiatori” de problemele cu care se confruntă, de procedeele folosite și de 
măsurile adoptate, pentru a obține în schimb statistici, opinii, constatări, precum și măsuri 
adoptate de alte școli de același nivel calitativ. 
 
6. Coerența 
Formarea este concepută în mod coerent, adică toate elementele referitoare la fomare sunt 
în armonie. 
- nu există contradicție între diferitele părti ale unui program de formare, acestea trebuie 
să fie un ansamblu organizat 
- liniile principale de conducere ale instiutlui se regăsesc în gestiunea acestuia și în viața 
școlară 
- Se ține cont de oferta și de nevoile la nivel teritorial ale regiunilor și de statul în materie 
de sănătate publică. 
Coerența dintre căile de formare este un criteriu important pentru evaluarea formării de 
către ODM, și introducerea acesteia în statistici. 
 
7. Evaluarea, aprobarea și acreditarea programelor de formare 
 
7.1. Evaluarea 
 
7.1. 1. Obiective 
Evaluarea din partea școlilor constă în a verifica dacă formarea oferită răspunde normelor 
referitoare acelei formări și dacă diplomele sau certificatele eliberate sunt compatibile cu 
cele de la nivel național. 
Dacă formarea este conformă cerințelor, diplomele și certificatele sunt recunoscute și 
acreditate. 
Dacă evaluarea este negativă, se stabilește luarea de măsuri apte să ajute institutele de 
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formare să-și îmbunatățească procesul formativ. 
Școlile și organizațiile cu care ODM colaborează se angajează să furnizeze date precise 
în domeniu, ele asumandu-și răspunderea asupra exactității documentației furnizate. 
 
7.1.2 Principii 
 
Școlii îi revine obligația de a demonstra pe baza propriei documentații și a formării 
realizate, că sunt respectate normele procesului de formare. 
Instrumentele de evaluare includ în mod special: 
-analiza documentelor școlii 
-analiza formării prevăzute, asigurată în mod real prin inspecții școlare și stagii 
-asistența efectuată la examenele finale cu scopul de a verifica dacă obiectivele formării 
au fost atinse. 
 
7.2 Aprobarea și înregistrarea 
 
Apobarea se bazează pe analiza documentației școlii; evaluarea aprobării programului de 
formare face parte din procedura refirtoare la înregistrare. 
Prin aprobarea programului de formare, se garantează școlii contrasemnătura și 
înregistrarea din partea Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” a diplomelor 
și a certificatelor dobândite în cadrul unui program de formare conform normativei ODM 
Aprobarea nu constituie o premiză pentru o ulterioară recunoaștere. 
 
7.2.1 Condiții 
Programul de formare poate fi acreditat dacă este în conformitate cu normele pentru 
formare și în mod rațional se consideră că școala îl aplică cu succes. 
Acreditarea este condiționată de existența anumitor elemente. 
 
7.2.2 Consecințele aprobării 
Aprobarea permite ca diplomele și certificatele să fie contrasemnate și înregistrate de 
către Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” ODM. 
Acest lucru nu dă nici un drept la o ulterioară recunoaștere a programului de formare. 
 
7.2.3. Durata de valabilitate a aprobării  
Aprobarea este acordată pe o perioadă limitată de timp, aceasta fiind valabilă de la 
admitere până la începerea primului curs de formare. 
 
7.2.4  Revocarea aprobării. 
Aprobarea are valabilitate o perioadă de timp și se poate revoca pentru motive întemeiate, 
în urma hotărârii luată de reprezentanții nominalizați de către responsabilii școlii. 
 
7.2.5 Recunoasterea 
Recunoașterea se bazează pe evaluarea aplicării concrete a programului de formare și în 
urma unei analize menită să verifice atingerea obiectivelor procesului de  formare. 
Prin recunoașterea programului de formare, se confirmă că școala respectă normativele 
referitoare la formare. 
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II. Partea Generală 
 
1. Definirea profesiei 
 
Asociatul terapeutul ODM lucrează în domeniul prevenției și îngrijirii, acționând în 
diferite sectoare medicale: curativă, preventivă și alternativ-complementară, aplicând 
metodologii manuale și fizice menite să îmbunătățească sănătatea prin profilaxii de 
prevenție și tratament. 
El încearcă, pe cât posibil, conform competențelor sale, să colaboreze cu medici, 
fizioterapeuți sau cu alți membrii care operează în sistemul socio-sanitar. 
Practica profesională este determinată de starea actuală a cunoștiințelor din domeniul 
științific și profesional, de nevoia de prestație și de înțelegerea rolului profesional. 
Oferta globală de prestații a asociatului terapeutului ODM în cadrul medicinei 
complementare și alternative se adresează:  
- indivizilor 
- adolescenților, adulților, vârstnicilor 
- persoanelor sănatoase sau nu. 
Asociatul terapeutul ODM își desfășoară activitatea ca: 
- liber profesionist la cabinetul propriu sau la domiciliu 
- în centre termale, 
- în SPA 
- în clinici 
- în centre de odihna 
- în clinici particulare 
- în spitale 
Este sarcina direcțiilor sanitare sau administrative să evalueze actele (diplomele și foile 
matricole) în momentul angajării.  
Este posibil ca acestor unități să le fie prezentată o scrisoare de recomandare de la 
Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” ODM, în cazul în care socioterapeutul 
în discuție a prezentat actele de mai sus și a susținut, din proprie inițiativă un examen 
privat la sediul central ODM din Lugano, sau la o altă școală  acreditată (vezi și școlile 
acreditate). 
 
2. Funcții 
 
Oferta globală relativă a prestațiilor unui socioterapeut ODM înglobează 5 funcții 
complemetare: 
 
Funcția 1: prescrieri, diagnostic, prescrieri, din care să reiasă indicații despre limita 
posibilităților proprii de tratament. 
 
Funcția 2: prevenire și terapie. 
Aplică tratamente manuale și fizice, conform metodologiilor de specializare. 
 
Funcția 3: promovarea sănătății. 
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Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori”, în cadrul promovării sănătății și al 
activității de consultație în materie de sănătate, organizează, susține, promovează, și 
solicită activitatea: 
- terapeuților individuali 
- școlilor acreditate 
- organizațiilor umanitare 
- instituțiilor spitalicești și clinice 
 
În colaborare cu: 
- firme turistice 
- școli de limbi străine 
- agenții de căătorie 
- sectorul hotelier 
- organizații interculturale 
- Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” ODM se angajează, la cererea 
socioterapeuților, ca responsabil al școlilor acreditate, să organizeze un meeting 
internațional anual, în cadrul căruia va avea ocazia să: 
- schimbe informatii și date; 
- planifice noi strategii de creștere și dezvoltare profesională în domeniul terapiei prin 
masaj; 
- planifice cursuri sau seminarii. 
 
Funcția 4: organizarea muncii si tehnici, 
- terapeuții ODM garantează organizarea propriei munci și au grijă ca instrumenetele 
tehnice să fie funcționale și controlate; 
-  școlile acreditate de Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” garantează 
cooperarea și interacțiunea dintre ele, având ca scop creșterea și evoluția profesiei de 
maseur terapeut; 
- școlile, organizațiile de terapie prin masaj și terapeutul individual se obligă să respecte 
și să aplice, în orice circumstanță, codul de etică profesională al maseurului terapeut.  
- se recomandă efortul pentru răspândirea codului menționat. 
  
Funcția 5: prefectionarea profesionala 
- terapeuții ODM se angajează, ca în interesul lor profesional si ca semn de respect față 
de pacienti, colegi și institutii, să urmeze, cel puțin o dată pe an, un curs de perfecționare 
profesională continuă. 
- școlile acreditate de Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” se angajează să 
organizeze cursuri de perfecționare profesională continuă (în afară de formarea anuală 
oferită în mod constant); în cazul în care nu pot organiza aceste cursuri, școlile sunt 
obligate să comunice propriilor elevi ofertele de prefectionare profesională ale altor școli 
acreditate. 
 
3. Obiective finale ale formării. 
Obiectivele finale ale formării, decurg din oferta globală a prestațiilor, reprezentată sub 
forma a 5 funții complementare. Aceste obiective sunt legate de diversele funcții. 
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Școlile și organizațiile specializate în terapia prin masaj sau în medicina manuală și 
instituțiile acrediate de Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori”, își propun 
obiective comune între care învățarea, utlizarea curentă a celor 5 funcții și a codului de 
etică profesională al maseurului terapeut. 
.  
Funcția 1: prescripții, raport de diagnostic: întelegerea diagnosticului și prescripții, 
precizarea datelor referitoare la posbilitățile de tratament propriu. 
Maseurul terapeut ODM: 
- dispune de cunoștiințele de baza necesare în medicina manuală și de cunoștiințele 
știintifice specifice legate de profesia de maseur. 
- trage concluziile care se impun, pe baza rapoartelor stabilite, în vederea propriei 
posibilități de tratament. 
- redactează și actualizează o fișa anamnestică pentru fiecare pacient. 
 
Funcția 2: prevenție și terapie. 
Maseurul terapeut ODM execută masaje terapeutice curative și de prevenire, dispunând 
de diversitate de metode (prin intermediul apei, caldurii, luminii, electricitatii, etc). 
Maseurul terapeut ODM: 
-  respectă individul și acționează conform codului de etică profesională al maseurului. 
- suscită prin atitudinea sa și prin modul de a comunica, încrederea și relaxarea 
pacienților/clienților săi; 
- aplică cunoștiințele dobândite în domeniul sau: cunoștiințe medicale și specifice, 
cunoștiințe minime de psihologie, cunoștiințe tehnice și metodologice ale muncii de 
maseur terapeut; 
- știe să folosească aparatura; 
- dispune de cunoștiințele de baza care îi permit o utilizare și o alegere atentă a 
materialului. 
- are abilități manuale, un simț tactil dezvoltat și este dispus să studieze materiile 
științifice în cadrul formării profesionale continue.  
- intervine în mod competent, în prima sa acțiune determinându-și competențele și 
propriile restricții în domeniu. 
- are o atitudine obiectivă și critică față de propria activitate. 
- își cunoaște propriile limite, în mod special în domeniul afecțiunilor acute, cronice și al 
măsurilor de reabilitare. 
 
Funcția 3: promovarea sănătății. 
Maseurul terapeut ODM: 
- dispune de cunoștiințe și se angajează să se informeze în mod real de sănătatea publică 
(politica sanitară, tendințe actuale, structuri).  
- dispune de cunoștiințe în domeniul comunicării (verbală și non-verbală) și în 
domeniului consultului. 
 
Funcția 4: Organizarea muncii și a procedeelor tehnice, organizarea propriei 
practici și luare de măsuri în întreținerea instrumentelor tehnice. 
Masuerul  terapeut ODM: 
- asigură desfășurarea corectă a propriei activități și a activității echipei sale. 
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- datorita atitudinii și comportamentului său, asigură colaborarea în echipă. 
- își cunoaște drepturile și obligațiile, își recunoaste limitele. 
- aplică cunoștiințele tehnice specifice în domeniul igienei. 
- se îngrijește de buna funcționare a aparaturii și instalațiilor și respectă regulile igenico-
sanitare prin eliminarea deșeurilor, respectând mediul. 
 
Funcția 5: perfecționarea profesională și punerea în practică a noilor cunoștiințe. 
Maseurul terapeut ODM: 
- își motivează și își  evaluează activitatea și rezultatele sale. 
- are în vedere și își planifică formarea permanentă și perfecționarea profesională. 
 
4. Competențe profesionale, metodologii personale și sociale exprimate sub formă de 
calificări fundamentale. 
 
Formarea profesională a terapeutului ODM conduce la următoarele calificări 
fundamentale: 
 
4.1. Competențe profesionale și metodologice. 
Maseurul terapeut ODM ține cont de situația globală și de condițiile de viață personală 
ale pacientului/clientului, își dă seama de resursele acestuia, pe care se angajează sa le 
mențină și să le dezvolte. Acceptă deasemenea limitele proprii cât și ale clienților. 
- își adaptează propriile cunoștiințe și propriile capacități situațiilor profesionale în 
schimbare. În cadrul sarcinilor care i-au fost încredințate, își stabileste prioritățile, ia 
hotărâri și are inițiativă. 
- aplică un repertoriu recunoscut de metode și tehnici conform nevoilor, în mod 
compatibil și în conformitate cu sarcinile ce i-au fost încredințate. 
 
4.2. Competențe profesionale și sociale. 
Maseurul terapeut ODM are un comportament etic. 
Oferă, în mod corect, informații interlocutorilor săi (pacienți, colegi, membrii ai echipei, 
etc.) în diferite situații, discută pe teme profesionale sau legate de asistență. În activitatea 
sa, maseurul terapeut ODM dovedește simț de răspundere, mult tact și respect față de 
pacienți/clienți.  
La baza colaborării sale stă stima pentru ceilalți și ințelegerea muncii care ii revine.  
Își evaluează efectele activității, desprinzand învățăminte și trăgând concluzii obiective. 
Maseurul terapeut ODM își cunoaște propriile posibilități și limite și acționează ca atare. 
Este deschis schimbărilor și inovațiilor, recunoaște necesitatea de a-și completa formarea 
prin perfecționări profesionale continue. 
Contribuie la crearea unei bune atmosfere la locul de muncă, permițând și favorizând o 
colaborare colegială, constructivă și obiectivă. 
Recunoaște cauza și mecanismul conflictelor și contribuie la găsirea unor posibile soluții 
constructive.  
 
4.3. Școlile de terapie prin masaj, care țin de Registrul profasional ”Ordine dei 
Massaggiatori”, se obligă ca studenții săi să atingă obiectivele de competență citate mai 
sus (4.1. si 4.2.). 
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5. Organizarea. 
 
5.1. Durata formarii si structuri scolare. 
Reținem că oferta propusă de o școală de formare profesională pentru maseuri terapeuți 
nu trebuie să fie mai mică de 1.500 de ore de studiu teoretic și practic; rămâne la alegerea 
școlilor dacă organizează această formare full-time, part-time, în module, cursuri de zi 
sau invațământ seral. 
Astazi este important ca împreună cu diploma de la sfarșitul etapei de formare, să i se 
elibereze absolventului  un certificat cu orele de studiu. 
Școlile trebuie să insiste asupra acestui aspect, întrucât acesta va contribui în mod cert la 
evidențierea fără dubii a întregului parcurs de formare al unui student, oferind, în același 
timp, transparența școlii, cerință fundamentală pe care ne permitem să o subliniem spre 
interesul tuturor. 
 
5.2. Conditii de admitere. 
Pentru a putea fi admiși la procesul de formare, candidații trebuie să fi absolvit școala 
obligatorie și să aibă vârsta minima de 17 ani. 
Condițiile și procedura de admitere sunt stabilite în scris și decise de școală.  
 
5.3. Structura procesului formativ. 
Formarea constă:  
- în formarea didactică teoretică și practică la sediul școlii. 
- în formarea practică la sediile de stagiu desemnate de direcția școlii. 
 
5.4. Cerințe pe care trebuie să le îndeplinească școlile și asociațiile. 
Statutul studenților, al sediilor de stagiu, sunt stabilite de direcția școlii în scris, acest 
document fiind predat elevilor cât și responsabililor de stagiu și respectivelor 
departamente înainte de  începerea  perioadei de stagiu. 
Încă de la începutul stagiului de formare, ei sunt informați despre drepturi și datorii, 
programa școlară și de regulamentul de promovare. 
Școala dispune de un regulament de stagiu (privitor la problema “absențelor”) li îl aplică. 
Directorul școlii trebuie să aibă o diplomă de maseur terapeut sau o altă diplomă 
echivalentă, valabilă și recunoscută de autoritățile sanitare competente  în teritoriu.  
El are calificarile profesionale și pedagogice necesare și este pregătit în mod special să-și 
asume sarcini de gestiune și de pedagogie înaltă.  
Profesorii de la școlile pentru maseuri terapeuți posedă calificări profesionale adecvate 
pentru materiile de învățământ pe care le predau și au urmat un curs de formare 
pedagogică (sau se obligă să-l facă). 
Membrii corpului didactic, în afară de cunoștiințele specifice, au la bază o  formare 
metodologică și didactică sau experiența în acest sens. 
Școlile și organizațiile care țin de Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori”, au 
doar sarcina de a trimite un curriculum bazat pe obiectivele finale ale formării (vezi și 
paragraful 3, pagina --) 
Localul și instalațiile permit școlii să ofere un învățământ diversificat și modern ca 
metodologie și didactică. 
 



 11 

5.5. Cerințele impuse sediilor de stagiu. 
Sediile de stagiu sunt, de regulă, conduse de un maseur fizioterapeut licențiat, sau de un 
maseur licențiat, avand o vechime profesională minimă de 4 ani, cu contract full-time.  
Responsabilii sediilor de stagiu își asumă responsabilitatea în formarelor: 
- dând studenților posibilitatea de a pune în practică ceea ce au învățat la școală.   
- dându-le posibilitatea de a face experiențe practice și motivându-i astfel în atingerea 
obiectivelor școlare și profesionale. 
- încurajându-le simțul de răspundere în practica profesională.  
- evaluându-le prestațiile.  
- participând la munca de elaborare al curriculum-ului. 
- oferindu-le posibilități interne de formare complementară.  
Orice sediu de stagiu desemnează cel puțin un maseur responsabil cu formarea 
stagiarilor.  
În afara calificărilor profesionale proprii, această persoană trebuie să fie pregătită în 
asumarea sarcinilor pedagogice, în mod special să încurajeze stagiarii și să le evalueze 
prestațiile. Orice stagiar trebuie să aibă o persoană de referință care să-i asigure procesul 
formativ.  
La sfarsitul stagiior trebuie întocmit un raport. Acest raport arată dacă stagiarul a atins 
obiectivele de stagiu prevazute în cele 5 funcții. Evaluarea cuprinde date referitoare la 
experiența profesională, la cunoștiințele stagiarului, la aplicarea acestora, stabilindu-se 
dacă obiectivele stagiului au fost îndeplinte. 
 
5.6. Colaborarea dintre scoala si sediile de stagiu. 
Școlile sunt răspunzătoare de ansamblu formării față de elevi. 
Sediile de stagiu, la rândul lor, sunt răspunzătoare în procesul de formare. Ele dau 
programului de formare o dimensiune concretă.  
Pentru fiecare stagiu, obiectivele de formare sunt definite prin înțelegerea dinte școală și 
sediul de stagiu.  
Modalitățile de colaborare dintre școală și sediile de stagiu sunt stabilite în scris. 
Astfel de modalități sunt explicate studenților și directiilor sediilor de stagiu și 
respectivilor responsabili de formare a stagiului. 
 
6. Examene finale (de absolvire). 
 
6.1. Scopul examenelor  de absolvire. 
La terminarea procesului formativ, școala prevede examene finale de absolvire, care 
permit candidaților să demonstreze că au atins obiectivele procesului formativ și că 
dispun de calificarea profesională descrisă în cele 5 funcții cuprinse în obiectivele de 
formare specifică și de calificare fundamentală.  
 
6.2. Admiterea la examenele finale (de absolvire). 
Candidații sunt admiși la examenele finale doar dăcă îndeplinesc condițiile de admitere. 
Aceste condiții sunt stipulate și prezentate în regulamentele pe care școala le dă 
stundeților împreună cu contractul școlar. Admiterea la examenele de absolvire este 
posibilă pentru studenți în următoarele condiții: 
- participarea la procesul formativ școlar - prezența minimă de 80%,  
- participarea la pregătire prin stagiu – prezența minimă de 80%, 
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- note de promovare, 
- note de conduită adecvată, 
- în cazul nerespectărilor grave, stagiile prevazute pot fi prelungite cu cel puțin 3 luni, o 
astfel de prelungire poate fi efectuată doar o singură dată. 
 
6.3. Structura examenelor finale (de absolvire). 
Examenele finale cuprind următoarele probe: 

a) o probă teoretică și practică la școală 
b) o probă practică la sediul de stagiu 
 
a) proba teoretică și practică de la școală. 

La sfârșitul pregătirii școlare sunt evaluate aptitudinile și cunoștiințele în ansamblul lor, 
în mod integrativ. Forma probei și durata ei permite examinarea în mod deosebit a 
aptitudinilor și cunoștiințelor care nu pot fi evaluate prin prestările efectuate în timpul 
stagiilor programate pentru studenți în a doua parte a formării sau în momentul 
examenelor practice.  
Această probă poate să conțină diferite părți: scris, oral, prezentarea unei lucrări finale 
din partea studenților, utilizarea unor aparate, etc. 
Proba este promovată dacă rezultatele diferitelor părți ale examenului sunt pozitive.   
     
      b) proba practica la sediul de stagiu. 
Proba practică de la sfârșitul procesului formativ cuprinde 5 părți: 
- trei tratamente diferite, administrate pacienților/clienților, care se diferențiază ca mod de 
a pune problema, ca durată și prin conținut.  
- un examen oral în timpul căruia candidatul își demonstrează capacitatea de a o pune în 
practică, în diverse situații, cunoștiințele și experiențele dobândite (referitoare la cadrul 
instituțional, ținând cont de caracteristicile peculiare ale persoanelor în cauză). 
- prezentarea unei documentații complete legate de un tratament administrat personal. 
Proba este promovată dacă rezultatele diferitelor părți ale examenului sunt pozitive. 
 
6.4. Instrumente de evaluare. 
Instrumentele și procedurile tuturor evaluărilor sunt alese în funcție de obiectivele 
fiecarei căi de formare.  
Normele sunt stabilite în funcție de elementele esențiale ale calificării profesionale 
cerute.  
 
6.5. Competenta in evaluare. 
Școala evaluează prestațiile candidaților la examenele teoretice orale, scrise, a lucrării de 
examen final inclusiv, precum și a examenelor practice. Comisa de examen e compusă 
din minimum 2 persoane. Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” sugerează 
prezența unui examinator extern în scopul de a da mai multă transparență imaginii școlii 
în faza delicată, importanța și obiectivitatea examenelor de absolvire. 
 
6.6. Promovarea examenelor de absolvire. 
Examenul final este considerat promovat când studentul a avut rezultate pozitive la cele 2 
probe.  
 
6.7. Diploma de absolvire a scolii si atestarea orelor de studiu. 
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Diploma de absolvire a școlii și atestatul cu orele de studiu anexat sunt eliberate după ce 
candidatul a promovat examenele finale (de absolvire). 
Diploma de maseur terapeut, eliberată de școlile de profil, este contrasemnată și 
înregistrată de către Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori”.  
În afara diplomei eliberate, se eliberează candidatului atestatul cu orele de studiu 
teoretice și practice care conține date referitoare la parcursul de formare urmat. 
 
6.8. Posibilitatea de a repeta. 
Candidatul care în umra evaluării a picat examenul final de absolvire), are dreptul de a-l 
mai da o dată în totalitate sau doar să susțină examenul numai la probele picate.  
Școala stabiliește, în mod expres, în regulamentul examenului de absolvire, condițiile în 
care pot fi admiși din nou la examenele finale și prelungirea eventuală a duratei de  
învățământ.  
Aceași opțiune este menționată și în regulamentul de promovare a școlii.  
Dacă rezultatul este insuficient și a doua oară, se consideră că examenul de absolvire nu a 
fost promovat în mod definitiv. 
 
7.Dispozitii finale. 
 
7.1. Aprobarea a intrat in vigoare conform normelor Registrului profasional ”Ordine 
dei Massaggiatori”. 
Aceste norme au fost aprobate de comitetul central ODM la data de 2 octombrie 1995. 
Aprobarea a intrat în vigoare la 17 februarie 2006. 
Ultima modificare este efectuată la 8 iunie 2012. 
 
8. Disponibilitatea Registrului profasional ”Ordine dei Massaggiatori”. 
 
Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori” oferă școlilor și asociațiilor aderente 
următoarele modele care pot fi utilizate, adaptate propriilor exigențe, și/sau discutate în 
mod constructiv în interesul comun: 
- programa de formare profesională cu module pentru maseuri profesioniști la care, la 
alegerea direcției școlare, se poate integra o materie complementară (total de formare 
teoretică/practică și formare stagiu 1540 ore). 
- regulament de promovare al școlii, 
- regulament de admitere la școală, 
- regulament școlar, 
- regulament al examenelor finale (inclusiv modelul unor eventuale restanțe), 
- instrumente de evaluare. 
Documentația, mai sus citată, a fost aprobată provizoriu de Crucea Rosie Elvețiană la 
data de 17 februarie 2002 care, cu succesive modificări și actualizări, este folosită în 
prezent. 
De asemenea, sunt recomandate programe de formare profesională andragogică 
(pedagogia pentru adulți): 
nivelul 1 -  formator de adulți 
nivelul 2 - formator de formatori pentru adulți 
nivelul 5 - proiectare 
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9. Codul de etică profesională. 
Noi, maseurii, avem responsabilitatea să acționăm în interesul pacientului. Ca diplomați 
ai acestei profesii, noi vom demonstra cel mai înalt grad de integritate personală și 
profesională, fără de care această misiune nu poate fi îndeplinită cu succes. 
În calitate de specialiști în masaj, ne angajăm să oferim tratamente personificate și să 
aplicăm tehnicile studiate într-un mediu curat și comfortabil, asigurandu-i astfel 
pacientului relaxare și siguranță. 
Prin urmare, în cadrul acestei profesii, trebuie respectate următoarele reguli: 
Menținerea unei prezențe și a unui comportament profesional printr-o igienă 
corespunzătoare și o vestimentație adecvată în timpul muncii. 
Respectarea tuturor pacienților indiferent de vârstă, sex, rasă, origine și nível social, 
apartenență/opinie politică sau religioasă, stare de sănătate și deprinderi profesionale. 
Respectarea pacientului prin punctualitatea prezenței și păstrând secretul profesional; fără 
a divulga informații legate de pacient fără acordul său, c inumai când legea îl obligă. 
Asigurarea unui ambient sănătos, comfortabil și utilizarea unor produse de calitate. 
Este interzisă practicarea unor metode de tratament pentru care nu există o autorizație, 
diplomă recunoscută, conform legislației teritoriale (statale) în viguare. 
Adaptarea masajului, sau a tehnicii cerute, la nevoile individuale ale fiecarui pacient. 
Solicitarea prețului corect (declarat oficial) pentru serviciile prestate. 
Informarea la zi și păstrarea datelor legate de pacient și consultarea acestora înainte de 
orice consultație. 
Furnizarea de informații pacientului, pentru îmbunătățirea stării de sănătate (carti, 
exercitii, etc). 
Afișarea la loc vizibil a tarifelor practicate. 
Contactul permanent cu noile tehnici, citind și primind noi informații, în mod regulat și 
urmând cel puțin un seminar sau un curs pe an. 
Apartenența ca membru la cel puțin o asociație profesională; 
Sensibilizarea publicului asupra masajului și al beneficiilor sale, prin prezentări, 
seminarii sau articole. 
Registrul profasional ”Ordine dei Massaggiatori”, în scopul de a promova adevărata 
natură a artei masajului profesionist medical, sportiv, de relaxare, etc, a propus aceasta 
publicare în codul de etică profesională care a apărut în “revista din Lugano” în 
septembrie 1997, specificând că fiecare maseur terapeut ar trebui să respecte în mod 
scrupulos acest cod și că orice persoană care se adresează la o instituție sanitară, spital, 
clinică, la un cabinet privat sau la un centru sportiv, ar trebui să se bucure cu drepturi 
depline de rezultatul aplicării “codului de etică profesională al maseuruluiterapeut. 


