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Procedura de organizare a alegerilor la nivelul Colegiilor Fizioterapeuților
Constanța-Tulcea, Sibiu-Mureș, Brașov-Covasna-Harghita, București-Ilfov și Suceava-Botoșani
pentru funcția de membru în Consiliul teritorial
Capitolul I - Dispoziții generale
Art. 1
(1) Adunarea generală teritorială a Colegiului teritorial alege prin vot secret, în prezenţa a cel puţin 2/3
din numărul total al membrilor ei, un membru al Consiliului teritorial al Colegiului teritorial;
(2) În cazul în care nu se întrunesc cel puțin 2/3 din numărul total al fizioterapeuților membri ai
colegiului teritorial înscriși pe listele electorale, în termen de maximum 14 zile se va organiza o altă
Adunare generală teritorială pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat, indiferent de numărul
participanţilor.
Art. 2
Dreptul de vot se exercită de fiecare alegător o singură dată, pentru fiecare tur de alegeri, pe baza
actului de identitate şi a listei electorale.
Art. 3
Dreptul de vot al alegătorului pentru alegerea membrului în Consiliului teritorial se exercită la sediul
Colegiului teritorial și este adus la cunoștința alegătorilor prin publicarea pe site-ul oficial al Colegiului
Fizioterapeuților din România și pe site-ul oficial al Colegiului teritorial, dacă este cazul.
Art. 4
(1) Dreptul de a alege aparţine tuturor membrilor Adunării generale teritoriale a Colegiului teritorial.
(2) Dreptul de a fi ales aparţine numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii
dosarului, următoarele condiţii:
a) să fie membru al Colegiului teritorial
b) să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în exercitarea profesiei sau în activitate didactică;
c) să nu se regăsească în una din situațiile prevăzute la art. 23 din Legea 229/2016;
d) să nu fi fost sancționat disciplinar;
e) să nu se afle în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii
profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice;
Art. 5
(1) Lista electorală este întocmită de Colegiul național, și va cuprinde:
a) numărul curent;
b) numele şi prenumele membrilor cu drept de vot;
c) codul numeric personal;
(2) Listele electorale cuprinse la alin. (1) vor fi folosite numai de membrii comisiilor electorale pentru
certificarea identității și aparteneței la Colegiul teritorial a alegătorului. Persoanele care își vor exercita
dreptul de vot se vor semna pe o listă electorală distinctă care va cuprinde numai numărul curent,
numele şi prenumele membrilor cu drept de vot.
(2) Membrii Comisiei Electorale Centrale și ai Comisiilor Electorale Teritoriale formulează o
declarație scrisă de confidențialitate și garanție asupra prelucării datelor cu caracter personal și asupra
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datelor cu caracter personal de care i-au cunoștință pe parcursul desfășurării procesului electoral în
conformitate cu legislația în vigoare.
(3) Membrii comisiilor electorale vor folosi numai adresele de e-mail indicate de către Colegiul
național pentru corespondența dintre Comisia Electorală Centrală, Comisiile Electorale Teritoriale,
Colegiul național și Colegiile teritoriale.
Art. 6
Calendarul alegerilor este prevăzut în Anexa 1a la prezenta procedură.
Capitolul II - Comisia Electorală Centrală și Comisia Electorală Teritorială
Art. 7
(1) În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru funcția de membru în Consiliul teritorial al
Colegiului teritorial, se constituie Comisia Electorală Centrală și următoarele comisii electorale
teritoriale:
a) Comisia Electorală Teritorială Constanța-Tulcea;
b) Comisia Electorală Teritorială Sibiu-Mureș.
c) Comisia Electorală Teritorială Brașov-Covasna-Harghita
d) Comisia Electorală Teritorială București-Ilfov
f) Comisia Electorală Teritorială Suceava-Botoșani
(2) Sediul și componența Comisiei Electorale Centrale, respectiv ale Comisiilor Electorale Teritoriale
prevăzute la art. 7 alin. (1), precum și elementele de contact ale comisiilor (telefon, e-mail) se transmit
Consiliului teritorial al Colegiului teritorial aferent și Colegiului Fizioterapeuților din România cu 30
de zile înaintea primului tur al alegerilor, pentru a fi făcute publice pe site-urile oficiale ale acestora.
Art. 8
(1) Membrii Comisiei Electorale Centrale și ai fiecărei Comisii Electorale Teritoriale prevăzute la art.
7 alin. (1), denumită în continuare Comisie Electorală Teritorială, nu pot candida la posturile elective
din cadrul structurilor de conducere pentru care se organizează alegerile.
Secțiunea 1. Comisia Electorală Centrală
Art. 9
(1) Comisia Electorală Centrală este formată dintr-un număr impar de membri, respectiv 5 membri
plini și 2 supleanți, desemnați de Consiliul național, cel târziu până la data de 07.12.2018.
(2) Comisia Electorală Centrală alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
(3) Președintele prevăzut la alin. (2) trebuie să fie licențiat în științe juridice.
Art. 10
Comisia Electorală Centrală se întrunește în prima ședință în data de 10.12.2018 orele 10.00.
Art. 11
(1) Comisia Electorală Centrală funcţionează la sediul central din strada Drumul Sării nr. 2, sect. 6,
București.
(2) Colegiul Fizioterapeuților din România asigură suportul tehnic necesar funcţionării Comisiei
Electorale Centrale.

Colegiul Fizioterapeuților din România
CIF: 38710536
Cont IBAN:RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD-Groupe Societe Generale
Sediu social: Str. Slt. Al. Borneanu, nr.10-16, et.1, ap.3, sector 6, București
Tel: 0723251565, E-mail: secretariat@cfizio.ro

Art. 12
Preşedintele Comisiei Electorale Centrale conduce şedinţele acesteia.
Art. 13
(1) La ședinţele Comisiei Electorale Centrale este obligatorie prezența a minimum 2/3 din membrii
săi.
(2) Ședințele Comisiei Electorale Centrale vor fi consemnate de secretarul comisiei în procesele
verbale de şedinţă, care vor fi semnate de membrii prezenţi. Prezenţa preşedintelui şi a secretarului
este obligatorie.
Art. 14
Deciziile emise de Comisia Electorală Centrală se iau cu majoritate simplă, în prezenţa a minimum
2/3 din membrii săi şi vor fi semnate de membrii prezenţi.
Art. 15
La data constituirii Comisiei Electorale Centrale, aceasta va comunica, prin preşedintele său, fiecărei
Comisii Electorale Teritoriale prevăzute la art. 7 alin. (1) componenţa acesteia, funcţiile deţinute de
fiecare membru și datele de contact (numărul de telefon și adresa de e-mail).
Art. 16
Comisia Electorală Centrală dispune de ştampile proprii, rotunda și dreptunghiulară, utilizate la
alegerile pentru primele organe de conducere ale Colegiului Fizioterapeuților din România, care vor fi
păstrate de preşedintele comisiei sau în lipsa acestuia, de secretarul comisiei.
Art. 17
Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii:
a) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale cu privire la alegeri şi
ale prezentului regulament în toate Colegiile teritoriale unde se desfășoară alegeri;
b) transmite listele electorale Comisiilor Electorale Teritoriale;
c) primeşte şi înregistrează listele cu membrii aleși în Consiliile teritoriale ale Colegiilor teritoriale
unde s-au desfășurat alegerile;
d) afişează la sediul central și solicită afișarea pe site-urile proprii ale colegiilor teritoriale și al
colegiului național, lista candidaturilor admise, cu 3 zile înaintea procesului electoral;
e) validează rezultatele alegerilor, conform procedurilor stipulate în prezenta procedură;
f) soluţionează contestaţiile depuse în termen de 48 de ore de la depunere;
g) informează despre modul de desfăşurare a alegerilor;
h) primeşte procesele verbale de desfăşurare a alegerilor întocmite de Comisiile Electorale
Teritoriale, procesele verbale conţinând rezultatele finale ale alegerilor;
i) înregistrează documentele primite şi emise într-un registru special de înregistrare, cu pagini
numerotate şi ştampilate.
Art. 19
(1) După alegerea organelor de conducere, Comisia Electorală Centrala îşi încetează activitatea de
drept, fiind considerată dizolvată şi va preda preşedintelui Colegiului fizioterapeuților din România
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ştampilele şi documentele rezultate în procesul electoral, care vor fi păstrate la sediul Colegiului
Fizioterapeuților din România, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Arhivarea și păstrarea documentelor se realizează la sediul Colegiului Fizioterapeuților din
România.
Secțiunea 2. Comisia Electorală Teritorială
Art. 20
(1) Comisia Electorală Teritorială este formată dintr-un număr impar de membri, respectiv 3 membri
plini și 2 membri supleanți, desemnați de membrii Consiliului teritorial al colegiului teritorial pentru
care se organizează alegerile, cel mai târziu până la data de 10.12.2018.
(2) Comisiile Electorale Teritoriale aleg dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
(3) Președintele prevăzut la alin. (2) trebuie să fie licențiat în științe juridice.
Art. 21
Comisiile Electorale Teritoriale se întrunesc în prima ședință, convocată de președintele comisiei, cel
mai târziu până la de 14.12.2018.
Art. 22
În vederea alegerilor, pentru buna informare a tuturor fizioterapeuților din raza fiecăruia dintre
colegiile teritoriale pentru care se prevede prezentul regulament, Comisiile Electorale Teritoriale
transmit comunicate Consiliului teritorial al Colegiului fizioterapeuților și Comisiei Electorale
Centrale, pentru a fi publicate pe site-urile proprii ale colegiului teritorial și al Colegiului național.
Art. 23
Şedinţele Comisiilor Electorale Teritoriale vor fi consemnate de secretarul comisiei în procesele
verbale de şedinţă, care vor fi semnate de membrii prezenţi, prezenţa preşedintelui şi a secretarului
fiind obligatorie.
Art. 24
Deciziile emise de Comisiile Electorale Teritoriale se iau cu majoritate simplă, în prezenţa a minimum
2/3 din membrii săi şi vor fi semnate de către aceștia.
Art.25
Comisiile Electorale Teritoriale dispun de ştampile proprii, rotunda și dreptunghiulară, utilizate la
alegerile pentru primele organe de conducere ale Colegiului Fizioterapeuților din România, care vor fi
păstrate de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de secretarul comisiei.
Art.26
(1) Comisiile Electorale Teritoriale au următoarele atribuţii:
a) aduc la cunoştinţa Consiliului teritorial, în termen de 24 de ore, problemele apărute în legătură
cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament şi aplică deciziile Consiliului teritorial al
Colegiului teritorial pentru care se organizează alegerile;
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b) gestionează cu cea mai mare atenție documentele care conțin date cu caracter personal și aduc
la cunoștința Colegiului teritorial orice situație care ar putea pune în pericol confidețialitatea
acestora;
c) comunică Consiliului teritorial al Colegiului teritorial pentru care se organizează alegerile lista
cu candidatul ales pentru funcția de membru în Consiliul teritorial;
d) primeşte şi înregistrează dosarele de candidatură pentru funcția de membru în Consiliul
teritorial al Colegiului Fizioterapeuților pentru care se organizează alegerile, care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de prezenta procedură;
e) afişează la sediul Comisiei Electorale Teritoriale, lista candidaturilor admise, în ordine
alfabetică a numelui, cu 3 zile înainte de alegeri;
f) asigură tiparirea buletinelor de vot;
g) asigură măsurile de securitate în spaţiul aferent desfăşurării procesului electoral;
h) asigură derularea şi parcurgerea etapelor procesului de votare şi validează rezultatele alegerilor;
i) redactează în dublu exemplar procesele verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul verbal
de constatare a rezultatelor finale ale alegerilor;
j) înaintează Comisiei Electorale Centrale și Consiliului teritorial al colegiului pentru care se
organizează alegerile câte un exemplar al procesului verbal de desfăşurare a alegerilor și al
rezultatelor finale;
k) informează fizioterapeuții membri ai Colegiului, înscriși în listele electorale despre modul de
desfăşurare a alegerilor;
l) înregistrează documentele emise sau primite într-un registru special de înregistrare, cu pagini
numerotate şi ştampilate;
Art.27
(1) După finalizarea alegerilor, Comisiile Electorale Teritoriale, îşi încetează activitatea de drept fiind
considerate dizolvate şi predau preşedintelui colegiului teritorial respectiv ştampilele şi documentaţia
acumulată pe parcursul procesului electoral.
(2) Arhivarea și păstrarea ștampilelor, a documentelor rezultate pe parcursul procesului electoral și a
buletinelor de vot se realizează la sediul Colegiului teritorial, conform prevederilor legale în vigoare.
Capitolul III - Condiții pentru depunerea candidaturilor
Art. 28
Candidaturile se vor depune personal la sediul Comisiei Electorale Teritoriale, cu cel puţin 7 zile
înaintea primului tur al alegerilor.
Art. 29
(1) Dosarul de candidatură depus la Comisia Electorală Teritorială va cuprinde:
a) formular de candidatură redat în Anexa 1c la prezenta procedură;
b) curriculum vitae;
c) copie după CI;
d) copie după autorizația de liberă practică emisă de Colegiul Fizioterapeuților din România.
e) dovada vechimii conform art. 4 alin (2) lit. b);
f) declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare sau condamnări penale;
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g) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de
conducere din alte asociaţii profesionale naționale din România, sindicate sau partide politice.
(2) Candidații pot depune și o prezentare generală în legătură cu activitatea pe care o vor desfășura în
funcția pentru care candidează (1-2 pagini). Neprezentarea acesteia nu reprezintă motiv de respingere
a dosarului.
(3) Curriculum vitae și prezentarea generală se depun și în format electronic pentru fi afișate odată cu
lista cu candidaturi. Toate datele cu caracter personal de pe aceste documente se vor șterge de către
candidat sau de către Comisiile Electorale Teritoriale înainte de publicarea lor.
Capitolul IV - Depunerea candidaturii și soluționarea contestației
Art. 30
Comisia Electorală Teritorială primeşte dosarul de candidatură și înregistrează dosarele care
îndeplinesc cerinţele prezentei proceduri.
Art. 31
La primirea dosarului de candidatură Comisia Electorală Teritorială va aduce la cunoştinţa
candidatului, pe loc, admiterea sau respingerea dosarului de candidatură.
Art. 32
(1) Contestaţia împotriva deciziei Comisiei Electorale Teritoriale de respingere a dosarului de
candidatură se face în scris, în ziua respingerii dosarului, iar soluţionarea contestaţiei se va face pe loc.
(2) Deciziile contestaţiilor de la nivelul Comisiei Electorale Teritoriale pot fi atacate la Comisia
Electorală Centrală în termen de 24 de ore de la primirea deciziei, aceasta având obligaţia de a le
soluţiona în termen de 48 de ore de la primirea contestației.
Art. 33
După expirarea termenului de depunere a candidaturilor precum şi a termenului de depunere şi
soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul, Comisia Electorală Teritorială, încheie un proces verbal
în dublu exemplar, prin care validează candidaturile și întocmește lista cu candidații.
Art. 34
Listele cu candidaturi vor fi afişate de Comisia Electorală Teritorială la sediul acesteia și pe paginile
oficiale ale Colegiului teritorial și a Colegiului Fizioterapeuților din România până la data 16.01.2019.
Capitolul V - Buletinul de vot și ștampilele
Art. 35
Comisia Electorală Teritorială tipărește buletinele de vot.
Art. 36
Buletinul de vot tipărit va cuprinde candidaţii enumeraţi în ordine alfabetică, menţionându-se numele
și prenumele.
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Art. 37
Buletinele de vot, prevăzute în Anexa 1d, vor fi tipărite cu cel puţin 48 de ore înainte de data votării,
iar Comisia Electorală Teritorială va verifica conformitatea şi exactitatea conţinutului pentru care va
întocmi un proces verbal şi le va păstra în condiții de securitate până în ziua votării.
Art. 38
Buletinele de vot se vor asigura în număr corespunzător listei de alegători, cu un plus de 5 %.
Art. 39
Buletinele de vot vor fi autentificate de Comisia Electorală Teritorială, prin aplicarea ştampilei rotunde
pe spatele buletinului de vot, în partea din dreapta jos.
Capitolul VI - Desfășurarea votării
Art. 40
Pentru alegerea membrului în Consiliului teritorial alegerile se vor desfăşura la sediul Comisiei
Electorale Teritoriale în intervalul orar 10.00-14.00;
Art. 41
Comisia Electorală Teritorială are obligaţia de a face publice data, locul şi programul de desfăşurare a
votării, cu cel puţin 30 zile înaintea votării.
Art. 42
Votarea are loc în prezenţa membrilor Comisiei Electorale Teritoriale care organizează alegerile.
Art. 43
Cu o oră înaintea începerii votării, preşedintele Comisiei Electorale Teritoriale, în prezenţa celorlalţi
membri, verifică urnele de vot, precum şi buletinele de vot. După verificarea urnelor de vot,
preşedintele Comisiei Electorale Teritoriale, împreună cu secretarul şi un membru al Comisiei
sigilează, semnează şi ştampilează urnele de vot.
Art. 44
(1) Comisia Electorală Teritorială este obligată să asigure fiecărui alegător spaţiul şi timpul necesar
exerciţiului votării, precum şi confidenţialitatea votului.
(2) În spațiul unde este amplasată urna de vot, alegătorii vor intra pe rând, câte unul și numai în prezenta
membrilor Comisiei Electorale Teritoriale pentru a se putea asigura confidențialitatea datelor cu
caracter personal.
Art. 45
Este interzisă staţionarea persoanelor străine sau a alegătorilor, cu excepţia membrilor Comisiei
Electorale Teritoriale în încăperea în care are loc votarea, după exercitarea dreptului de vot.
Art. 46
Alegătorul este obligat să se legitimeze, după care va semna lista de votare în dreptul numelui său şi
va primi buletinul de vot.
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Art. 47
Votarea se face prin marcarea cu semnul „X” în căsuţa din buletinul de vot, în dreptul numelui
candidatului pentru care optează.
Capitolul VII - Constatarea rezultatelor alegerilor
Art. 48
După încheierea votării, preşedintele Comisiei Electorale Teritoriale, în prezenţa celorlalţi membri,
procedează la întocmirea unui proces verbal în care precizează numărul buletinelor de vot
corespunzător listelor, numărul buletinelor de vot de rezervă, numărul buletinelor de vot întrebuinţate,
numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, numărul alegătorilor din liste, numărul alegătorilor
care şi-au exercitat dreptul de vot, precum şi evenimentele apărute în timpul procesului de votare, după
care va desigila urnele de vot.
Art. 49
Comisia Electorală Teritorială numără buletinele de vot și înregistrează numărul de voturi exprimate
pentru fiecare candidat.
Art. 50
(1) Sunt anulate buletinele de vot care:
a) nu poartă ştampila Comisiei Electorale Teritoriale pe spatele buletinului de vot, în partea din
dreapta jos;
b) au altă formă sau model decât cele aprobate;
c) sunt albe, adică nu conţin exprimarea votului;
d) conţin alte menţiuni sau semne particulare decât marcarea cu semnul “X” în căsuţa din dreptul
candidaţilor votaţi;
e) sunt completate cu alte semne decât cel prevăzut la lit. d) sau au mai multe opţiuni decât
numărul de candidaţi prevăzut în prezentei proceduri.
(2) Buletinele de vot vor fi anulate prin menţiunea ”anulat” şi prin semnătura preşedintelui, vor avea
ştampila Comisiei Electorale Teritoriale şi vor fi declarate nule în procesele verbale.
Art. 51
După numărarea voturilor, Comisia Electorală Teritorială întocmeşte un proces verbal, în două
exemplare, care va cuprinde:
a) numărul alegătorilor din listele electorale;
b) numărul alegătorilor care şi-au exercitat dreptul de vot;
c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
d) numărul voturilor anulate;
e) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat;
f) numărul buletinelor de vot corespunzător listelor;
g) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate.
Art. 52
Rezultatul numărării voturilor va fi consemnat în tabel, pentru care Comisia Electorală Teritorială
încheie un procese verbal, în câte două exemplare.
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Art. 53
Procesele verbale de constatare a rezultatelor alegerilor încheiate de Comisia Electorală Teritorială vor
fi semnate de membrii prezenți.
Art. 54
Dacă în urma verificării semnăturilor alegătorilor din listele electorale se constată că nu s-a întrunit
norma de participare de minimum 2/3 din numărul membrilor Adunări generale teritoriale, se va
întocmi un proces verbal conform art. 48 din prezenta procedură şi se va organiza o altă sesiune de
alegeri, în termen de maximum 14 zile, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul
participanţilor la vot.
Art. 55
(1) În baza procesului verbal menționat la art. 51 Comisia Electorală Teritorială încheie, în dublu
exemplar, procesul verbal de stabilire a rezultatelor finale.
(2) Comisia Electorală Teritorială va înainta un exemplar al procesului verbal, în termen de maximum
2 zile, la Comisia Electorală Centrală.
Art. 56
(1) Rezultatele alegerilor se stabilesc în funcție de numărul de voturi obținute de fiecare candidat, în
ordinea descrescătoare şi până la ocuparea numărului funcţiilor elective.
(2) În cazul în care se constată că doi sau mai mulți candidați pentru ultimul loc electiv au număr egal
de voturi, se organizează un tur de alegeri de departajare în prima duminică de după alegeri, indiferent
de numărul de alegători prezenți.
Capitolul VIII - Dispoziții finale
Art. 57
Documentele rezultate în urma procesului de votare precum şi ştampilele, vor fi depozitate în condiţii
de securitate.
Art. 58
Dispoziţiile prezentei proceduri sunt elaborate cu respectarea Statutului Colegiului Fizioterapeuților
din România.
Art. 59
Cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor sunt asigurate de fiecare colegiu
teritorial pentru care se organizează alegerile.
Art. 60
Prezenta procedură se publică pe site-urile Colegiului teritorial pentru care se organizează alegerile și
al Colegiului Fizioterapeuților din România cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea alegerilor.
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ANEXA 1a

CALENDAR ELECTORAL
ALEGERI MEMBRU ÎN CONSILIUL TERITORIAL AL
COLEGIILOR FIZIOTERAPEUȚILOR CONSTANȚA-TULCEA, SIBIU-MUREȘ,
BRAȘOV-COVASNA-HARGHITA, BUCUREȘTI-ILFOV ȘI SUCEAVA-BOTOȘANI
Turul I
13 ianuarie 2019, până la ora 16.00
16 ianuarie 2019
20 ianuarie 2019 orele 10.00-14.00

- depunerea candidaturilor;
- afişarea listelor cu candidaţi;
- alegerea membrului în Consiliului teritorial

Turul II
3 februarie 2019 orele 10.00-14.00

- alegerea membrului în Consiliul teritorial
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ANEXA 1b
COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ Constanța-Tulcea
SEDIU:
Telefon:
Adresa de mail:
MEMBRI
Nume, prenume, profesie – funcție
COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ Sibiu-Mureș
SEDIU:
Telefon:
Adresa de mail:
MEMBRI
Nume, prenume, profesie – funcție
COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ Brașov-Covasna-Harghita
SEDIU:
Telefon:
Adresa de mail:
MEMBRI
Nume, prenume, profesie – funcție
COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ București-Ilfov
SEDIU:
Telefon:
Adresa de mail:
MEMBRI
Nume, prenume, profesie – funcție
COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ Suceava-Botoșani
SEDIU:
Telefon:
Adresa de mail:
MEMBRI
Nume, prenume, profesie – funcție
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
SEDIU:
Telefon:
Adresa de mail:
MEMBRI
Nume, prenume, profesie – funcție
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ANEXA 1c

FORMULAR DE DEPUNERE A CANDIDATURII

Subsemnatul, ___________________________________________________ fizioterapeut la
_______________________________________________________________
domiciliat
în
_____________________________________,
str.__________________________________,
nr.________________, sect._____, posesor al B.I/C.I.seria________, nr.________________ , vă rog
să admiteţi candidatura mea pentru funcţia de membru în cadrul Consiliului teritorial al Colegiului
Fizioterapeuților
............................................................................................./
Colegiului
Fizioterapeuților din România.

Data

Termenul limită de depunere a formularului este...........……………

Semnătura
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ANEXA 1d

COLEGIUL TERITORIAL
..............................................

BULETIN DE VOT
Pentru alegerea membrului în
CONSILIUL TERITORIAL al
Colegiului Fizioterapeuților ................................................... din România

Norma de reprezentare ................... persoane

CANDIDAŢI- în ordine alfabetică, după nume
DA(*)
(NUMELE/INIȚIALA TATĂLUI/PRENUMELE CANDIDATULUI)
_______________________________________________
__________________________________________
______________________________________________

(*)- Se marchează cu x- căsuţa din dreptul candidatului preferat
Format hârtie A4





