
Metodologie privind activitățile procedurale interne de declanșare a mecanismului de alertă 

a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparținând Spațiului Economic 

European și a Confederației Elvețiene 

 

Art. 1 

(1) Colegiul Fizioterapeuților din România, denumit în continuare CFZRO, este autoritatea 

competentă pentru monitorizarea, controlul, autorizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, 

desemnată prin lege să informeze celelalte state membre UE, statele aparținând SEE și 

Confederația Elvețiană cu privire la fizioterapeuții în cazul cărora autoritățile sau instanțele 

judecătorești naționale, prin hotărâri definitive: 

a) au restrâns sau au interzis desfășurarea activităților profesionale pe teritoriul României, în 

întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar; 

b) au constatat că, în scopul recunoașterii calificării, au făcut uz de titluri falsificate de calificare 

profesională. 

(2) Obligația de informare prevăzută la alin. (1) constituie una din cerințele de cooperare 

administrativă a statelor membre UE, reglementată de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, 

cu modificările și completările ulterioare, în vederea garantării siguranței pacienților aflați în 

relație cu acești profesioniști. 

 

Art. 2 

Mecanismul de transmitere a informațiilor în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) se definește 

ca mecanism de alertă a statelor membre UE și se realizează prin intermediul Sistemului de 

Informare al Pieței Interne (IMI), pus la dispoziția statelor membre UE de către Comisia 

Europeană. 

 

Art. 3 

(1) Departamentul juridic al colegiului național al CFZRO este structura de specialitate din cadrul 

CFZRO care are în atribuții declanșarea, modificarea și, respectiv, revocarea/închiderea alertelor 

statelor membre UE, statelor aparținând SEE și Confederației Elvețiene, în baza deciziilor emise 

în acest sens de către președintele CFZRO. 

(2) Președintele CFZRO emite deciziile prevăzute la alin. (1), pe baza informării scrise a 

Departamentului juridic al CFZRO referitoare la obiectul alertei, respectiv cu privire la 

profesionist și hotărârea de sancționare aplicată acestuia. 

(3) În cazurile prevăzute la art. 9 alin. (2) decizia privind alerta poate conține precizarea că face 

obiectul unor proceduri inițiate de către profesionistul în cauză. 

 

Art. 4 

(1) Informațiile transmise în cadrul mecanismului de alertă se limitează la cele prevăzute prin 

art. 26 alin. (2) lit. a)-e) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de 



fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului 

Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 

229/2016.  

(2) Prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1) se poate face cât timp alerta este valabilă. 

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de informații prin intermediul 

alertelor se realizează cu respectarea obligațiilor și principiilor din legislația specifică privind 

prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. 

 

Art. 5 

(1) Mecanismul de alertă se declanșează în termen de 3 zile de la: 

a) data emiterii hotărârii Consiliului teritorial al colegiului teritorial/Consiliului național al CFZRO 

de suspendare a calității de membru, ca sancțiune disciplinară; 

b) data emiterii hotărârii Consiliului național al CFZRO privind retragerea dreptului de exercitare 

a profesiei, în întregime sau în parte, chiar și cu caracter temporar, în cazurile de retragere a 

calității de membru CFZRO;  

c) data emiterii hotărârii judecătorești definitive care are ca obiect situațiile prevăzute la art. 1 

alin. (1), respectiv de la data informării oficiale a Departamentului juridic al CFZRO în acest sens. 

 

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1): 

a) hotărârile Consiliului teritorial al colegiului teritorial  privind suspendarea calității de membru, 

ca sancțiune disciplinară, se transmit Departamentului juridic al CFZRO în termen de 24 de ore 

de la emitere; 

b) în cazul în care hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt comunicate colegiului 

teritorial din cadrul CFZRO la care profesionistul respectiv este membru, aceasta va înștiința 

Departamentul juridic al CFZRO în termen de 24 de ore de la comunicare. 

 

Art. 6 

(1) În termen de 3 zile de la data primirii informațiilor relevante privind revizuirea condițiilor de 

sancționare, Departamentul juridic al CFZRO modifică corespunzător conținutul alertei 

respective, informând în acest sens statele membre UE, statele aparținând SEE și Confederația 

Elvețiană, precum și colegiile teritoriale ale CFZRO. Informarea va include data de expirare, 

precum și orice altă schimbare a sancțiunii, ulterioară datei respective. 

(2) În cazul revocării sau expirării sancțiunii, Departamentul juridic al CFZRO ia măsuri imediate 

de închidere a alertei, informând în acest sens statele membre UE, statele aparținând SEE și 

Confederația Elvețiană, precum și colegiile teritoriale ale CFZRO. În aceste cazuri, alerta se 

șterge în termen de 3 zile de la data adoptării deciziei de revocare sau de la expirarea interdicției. 

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică cu respectarea prevederilor art. 3. 

 

 

 



Art. 7 

(1) În cazul fizioterapeuților, membri ai CFZRO, care fac obiectul alertei inițiate de un alt stat 

membru UE, Departamentul juridic informează, de urgență, președintele și colegiile teritoriale 

ale CFZRO, în vederea aplicării măsurilor care asigură protecția pacienților români. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul alertelor inițiate de un alt stat membru UE pentru 

fizioterapeuți cetățeni români sau pentru membrii de familie ai acestora, formați în profesie în 

România și care nu sunt membri CFZRO. 

 

Art. 8 

Departamentul juridic al CFZRO înștiințează în scris profesionistul, care face obiectul uneia dintre 

hotărârile prevăzute la art. 5 alin. (1), referitor la decizia de alertă (de declanșare, de modificare 

și, respectiv, de revocare/închidere), emisă de președintele CFZRO în cazul acestuia, în același 

timp cu inițierea și derularea mecanismului de alertă. 

 

Art. 9 

(1) Fizioterapeuții în cazul cărora s-au emis decizii de alertă de către președintele CFZRO au 

posibilitatea, după caz: 

a) să solicite rectificarea acestora, pe baza documentelor doveditoare anexate cererii; sau 

b) să conteste deciziile respective la instanța de contencios administrativ, potrivit legii. 

(2) Profesioniștii prevăzuți la alin. (1) au posibilitatea de a obține despăgubiri legate de orice 

prejudiciu cauzat prin alerte false trimise altor state membre UE, statelor aparținând SEE și 

Confederației Elvețiene. 

 

Art. 10 

(1) Colegiile teritoriale ale CFZRO au obligația de a întocmi și întreține evidența membrilor în 

cazul cărora s-au emis hotărârile prevăzute la art. 5 alin. (1). 

(2) Evidența va include categoriile de informații prevăzute la art. 4 alin. (1). 

 


