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Hotărârea nr. 6 din 03.10.2019 

pentru aprobarea Procedurii de nominalizare și alegere a  

membrilor comisiilor de disciplină și arbitraj1  

 

 

Având în vedere Procesul verbal de ședință, înreg. cu nr. 935/07.10.2019, prevederile art. 31, 

art. 32 lit. o), art. 33, art. 39 din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin 

Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017 și ale art. 11, art. 19, art. 53 alin. (1) din Regulamentul 

intern de organizare și funcționare al Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin 

Ordinul ministrului sănătății nr. 1056/2019, cu rectificările și modificările ulterioare,  

 

Adunarea Generală Națională a Colegiului Fizioterapeuților din România, întrunită în ședința 

din data de 03.10.2019, emite următoarea hotărâre:  

 

Art. 1 

Se adoptă Procedura de nominalizare și alegere a membrilor comisiilor de disciplină și arbitraj, 

prevăzută la Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 

Prezenta hotărâre se comunică membrilor Adunării generale naționale, Consiliului național și 

colegiilor teritoriale.  

 

 

 

Președintele Colegiului Fizioterapeuților din România 

 Elena Căciulan  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Modificată și completată prin Hotărârea Adunării generale naționale a CFZRO nr. 23 din 19.12.2020 pentru 

modificarea și completarea Procedurii de nominalizare și alegere a membrilor comisiilor de disciplină și arbitraj, 

aprobată prin Hotărârea Adunării generale naționale nr. 6/03.10.2019 și a Procedurii de nominalizare și alegere a 

membrilor comisiilor de cenzori, aprobată prin Hotărârea Adunării generale naționale nr. 7/03.10.2019 
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Anexa nr. 1 

 

PROCEDURĂ DE NOMINALIZARE ȘI ALEGERE A 

MEMBRILOR COMISIILOR DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ 

(Modificată și completată prin Hotărârea Adunării generale naționale a CFZRO nr. 23 din 19.12.2020 pentru 

modificarea și completarea Procedurii de nominalizare și alegere a membrilor comisiilor de disciplină și arbitraj, 

aprobată prin Hotărârea Adunării generale naționale nr. 6/03.10.2019 și a Procedurii de nominalizare și alegere a 

membrilor comisiilor de cenzori, aprobată prin Hotărârea Adunării generale naționale nr. 7/03.10.2019) 

  

Capitolul I: Dispoziții generale 

Art. 1 

Prezenta procedură este elaborată în scopul de a asigura o interpretare unitară a dispozițiilor 

actelor normative care guvernează organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din 

România (CFZRO) și transparența constituirii organelor de jurisdicție internă. 

  

Capitolul II: Comisia națională de disciplină și arbitraj a CFZRO 

Art. 2 

(1) Comisia națională de disciplină și arbitraj se constituie prin hotărâre a Adunării generale 

naționale. 

(2) Membrii comisiei naționale de disciplină și arbitraj vor fi nominalizați și aleși de Adunarea 

generală națională. 

  

Art. 3 

(1) Adunarea generală națională a CFZRO alege dintre fizioterapeuții nominalizați, prin vot secret,  

în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor ei, membrii Comisiei naționale de 

disciplină și arbitraj a CFZRO. 

(2) În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, în termen de maximum 14 zile se va 

organiza o altă Adunare generală națională pentru nominalizări și alegeri, al cărei rezultat va fi 

validat indiferent de numărul participanţilor. 

  

Art. 4 

(1) Dreptul de a nominaliza și de a alege aparține tuturor membrilor Adunării generale naționale 

a CFZRO. 

(2) Dreptul de a fi nominalizat aparține numai fizioterapeuților care îndeplinesc cumulativ 

condițiile prevăzute la art. 5. 

(3) Dreptul de a fi ales aparține numai fizioterapeuților nominalizați. 
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Art. 5 

Poate fi nominalizat ca membru în Comisia națională de disciplină și arbitraj fizioterapeutul care 

îndeplinește următoarele condiții: 

a) este membru al CFZRO; 

b) are o bună reputație profesională; 

c) are o experiență profesională în domeniul fizioterapiei de minimum 7 ani; 

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 25 alin. (7)[1] din RIOF-ul CFZRO; 

  

Art. 6 

În vederea nominalizării și desfășurării alegerilor, pentru buna informare a tuturor 

fizioterapeuților, Colegiul național va transmite informații pentru a fi publicate pe website-urile 

proprii ale colegiilor teritoriale și al Colegiului național cu cel puțin 20 de zile înainte de ședința 

Adunării generale naționale în care se vor nominaliza și alege membrii Comisiei naționale de 

disciplină și arbitraj. 

  

Art. 7 

Persoanele interesate care îndeplinesc criteriile enumerate la art. 5 lit. a)-d) își pot exprima 

interesul prin transmiterea unei cereri prin e-mail, la adresa: secretariat@cfizio.ro, al cărui model 

este prevăzut la anexa nr. 1a, de la data publicării informațiilor pe website conform art. 6, timp 

de 15 zile calendaristice. Cererea trebuie însoțită de dovada îndeplinirii condițiilor pentru 

nominalizare. 

  

Art. 8 

Dosarul de depus în condițiile art. 7 va cuprinde: 

a) cerere; 

b) dovada calității de membru al CFZRO (se poate efectua prin completarea în cerere a Nr. din 

Registrul unic al fizioterapeuților, înscris pe autorizația de liberă practică); 

c) dovada unei bune reputații profesionale (se poate efectua prin orice mijloc ex. scrisori de 

recomandare, caracterizare, Curriculum Vitae, etc); 

d) dovada vechimii conform art. 5 lit. c); 

e) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de 

conducere sau de control ale CFZRO la nivel teritorial sau la nivel naţional (bifare în cerere); 

f) declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare (bifare în cerere). 

  

Art. 9 

(1) Cererile de nominalizare și documentele transmise vor fi primite de către Secretarul general 

și se va transmite o confirmare de înregistrare a cererii în termen de maximum 1 zi lucrătoare. 
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(2) Odată cu confirmarea de înregistrare a cererii, Secretarul general va aduce la cunoștința 

fizioterapeutului prin intermediul e-mailului admiterea/respingerea dosarului sau solicitarea de 

completare a acestuia. 

(3) După primirea solicitării de completare a dosarului, fizioterapeutul are un termen de 

maximum 5 zile calendaristice pentru transmiterea documentelor solicitate; în caz contrar, 

cererea de nominalizare va fi respinsă. 

  

Art. 10 

Contestaţia împotriva deciziei Secretarului general de respingere a cererii se face în scris la 

adresa de e-mail: secretariat@cfizio.ro, în ziua respingerii dosarului, iar soluţionarea contestaţiei 

se va face în ședința Adunării generale naționale. 

  

Art. 11 

Înainte de analizarea dosarelor în vederea nominalizării fizioterapeuților se vor soluționa 

contestațiile înaintate în condițiile art. 10. 

 

Secțiunea I - Desfășurarea procedurii de nominalizare și alegere în cadrul ședințelor 

desfășurate cu prezență fizică  

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

Art. 12 

(1) După nominalizarea fizioterapeuților, se vor printa buletinele de vot, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 1b, într-un număr corespunzător membrilor Adunării generale naționale, 

cu un plus de 5 %. 

(2) Pe spatele buletinelor de vot, în partea din dreapta jos, se va aplica ștampila CFZRO. 

  

Art. 13 

Se vor desemna trei persoane, membri ai Adunării generale naționale, care vor sigila urna de 

vot și vor verifica buletinele de vot. 

  

Art. 14 

(1) Votarea are loc în prezența membrilor Adunării generale naționale care participă la ședință. 

(2) Urna se va amplasa în încăperea în care se va desfășura ședința. 

(3) Fiecare membru al Adunării generale naționale va primi pe bază de semnătură un buletin de 

vot. 

(4) Votarea se face prin marcarea cu semnul „X” în căsuţa din buletinul de vot, în dreptul 

numelor fizioterapeuților nominalizați pentru care optează, respectiv maximum 7 persoane. 
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Art. 15 

După încheierea votării, cei 3 membri ai Adunării generale naționale desemnați, în prezenţa 

celorlalţi membri, procedează la desigilarea urnei de vot, numărarea buletinelor de vot și 

înregistrarea numărului de voturi exprimate pentru fiecare fizioterapeut nominalizat. 

  

Art. 16 

(1) Sunt anulate buletinele de vot care: 

a) nu poartă ştampila CFZRO 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 fizioterapeuților nominalizați votaţi; 

e) sunt completate cu alte semne decât cel prevăzut la lit. d) sau au mai multe opţiuni decât 

numărul de fizioterapeuți nominalizați prevăzut în buletinul de vot. 

(2) Buletinele de vot vor fi anulate prin menţiunea ”anulat” şi prin semnătura preşedintelui, vor 

avea ştampila CFZRO şi se va face mențiune în procesul verbal de ședință. 

  

Art. 17 

După numărarea voturilor se vor menționa în procesul verbal de ședință următoarele: 

a) numărul total al membrilor Adunării generale naționale; 

b) numărul membrilor Adunării generale naționale prezenți la ședință; 

c) numărul membrilor Adunării generale naționale care și-au exprimat votul; 

d) numărul total al voturilor valabil exprimate; 

e) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare persoană nominalizată; 

f) numărul buletinelor de vot întocmite; 

g) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate. 

 

Secțiunea II - Desfășurarea procedurii de nominalizare și alegere în cadrul ședințelor 

desfășurate prin mijloace de comunicare la distanță, în timp real 

Art. 17^1 

(1) În cazul ședințelor Adunării generale naționale desfășurate prin mijloace de comunicare la 

distanță, în timp real, după nominalizarea fizioterapeuților, procedura de alegere se va desfășura 

prin intermediul unei platforme/aplicații care asigură secretizarea votului, exercitarea votului în 

timp real și publicarea rezultatelor în timp real. 

(2) Procedura de alegere se va realiza în timp real, în cadrul ședinței desfășurate prin mijloace 

de comunicare la distanță, în timp real, în prezența membrilor Adunării generale naționale care 

participă la ședință.  

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 
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Art. 17^2 

(1) În cadrul platformei/aplicației prin care se va desfășurat procedura de vot, fizioterapeuții 

nominalizați vor fi înscriși în ordine alfabetică, după nume (numele/inițiala tatălui/prenumele 

candidatului). 

(2) În situația în care platforma utilizată nu respectă obligaţiile şi principiile din legislaţia specifică 

privind prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal sau nu oferă garanții privind 

securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ori există dubii în această privință, 

fizioterapeuți nominalizați vor fi înscriși în ordine alfabetică, după nume, folosind acronime. 

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

 

Art. 17^3 

Platforma/aplicația utilizată pentru procedura de alegere trebuie să permită publicarea 

rezultatelor voturilor în timp real, fie prin partajarea ecranului persoanei care gestionează 

aplicația, fie direct în platforma/aplicația prin care se desfășoară ședința.  

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

 

Art. 17^4 

În procesul verbal de ședință se va menționa faptul că procedura de nominalizare și alegere s-

a desfășurat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în timp real. 

După desfășurarea procedurii de votare, se vor menționa în procesul verbal de ședință 

următoarele: 

a) faptul că procedura de nominalizare și alegere s-a desfășurat prin intermediul mijloacelor de 

comunicare la distanță, în timp real; 

b) orice incident, problemă tehnică și eventual, de câte ori s-a repetat procedura, dacă este 

cazul; 

c) numărul total al membrilor Adunării generale naționale; 

d) numărul membrilor Adunării generale naționale prezenți la ședință; 

e) numărul membrilor Adunării generale naționale care și-au exprimat votul. 

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

 

Secțiunea III - Rezultatele finale 

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

Art. 18 

(1) Rezultatele alegerilor se stabilesc în funcție de numărul de voturi obținute de fiecare 

fizioterapeut nominalizat, în ordine descrescătoare şi până la ocuparea numărului membrilor 

Comisiei naționale de disciplină și arbitraj, respectiv 5 membri titulari și 2 supleanți .  

(2) În cazul în care se constată că doi sau mai mulți fizioterapeuți nominalizați pentru ultimul loc 

electiv au număr egal de voturi, se organizează în aceeași ședință un tur de alegeri de 

departajare, întocmindu-se buletine de vot separate numai cu numele acestora. 
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Art. 19 

Rezultatul final al numărării voturilor va fi consemnat în procesul verbal de ședință. 

  

Art. 20 

În situația reînnoirii manadelor pentru funcțiile de membru în Comisia națională de disciplină și 

arbitraj, în cazul în care nu se nominalizează minimum 7 fizioterapeuți în vederea desfășurării 

alegerilor pentru membrii Comisiei naționale de disciplină și arbitraj, procedura de nominalizare 

și alegere a membrilor Comisiei naționale de disciplină și arbitraj se reia în aceleași condiții. 

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

  

Capitolul III: Comisia teritorială de disciplină și arbitraj 

Art. 21 

(1) Comisia teritorială de disciplină și arbitraj se constituie prin hotărâre a Adunării generale 

teritoriale. 

(2) Membrii comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj vor fi nominalizați și aleși de Adunarea 

generală teritorială. 

  

Art. 22 

(1) Adunarea generală teritorială a colegiului teritorial alege dintre fizioterapeuții nominalizați, 

prin vot secret,  în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor ei, membrii Comisiei 

teritoriale de disciplină și arbitraj a colegiului teritorial. 

(2) În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, în termen de maximum 14 zile se va 

organiza o altă Adunare generală teritorială pentru nominalizări și alegeri, al cărei rezultat va fi 

validat, indiferent de numărul participanţilor. 

  

Art. 23 

(1) Dreptul de a nominaliza și de a alege aparține tuturor membrilor Adunării generale teritoriale 

a colegiului teritorial.  

(2) Dreptul de a fi nominalizat aparține numai fizioterapeuților care care îndeplinesc cumulativ 

condițiile prevăzute la art. 24. 

(3) Dreptul de a fi ales aparține numai fizioterapeuților nominalizați. 

  

Art. 24 

Poate fi nominalizat ca membru în Comisia teritorială de disciplină și arbitraj fizioterapeutul care 

îndeplinește următoarele condiții: 

a) este membru al CFZRO și are apartenența la colegiul teritorial unde urmează a fi nominalizat; 

b) are o bună reputație profesională; 

c) are o experiență profesională în domeniul fizioterapiei de minimum 5 ani; 

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 25 alin. (7)[2] din RIOF-ul CFZRO; 
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Art. 25 

În vederea nominalizării și desfășurării alegerilor, pentru buna informare a tuturor 

fizioterapeuților colegiul teritorial va transmite informații pentru a fi publicate pe website-urile 

proprii ale colegiilor teritoriale și al Colegiului național cu cel puțin 20 de zile înainte de ședința 

Adunării generale teritoriale în care se vor nominaliza și alege membrii Comisiei teritoriale de 

disciplină și arbitraj. 

  

Art. 26 

(1) Persoanele interesate care îndeplinesc criteriile enumerate la art. 24 lit. a)-d) își pot exprima 

interesul prin transmiterea unei cereri pe e-mail, la adresa oficială a colegiului teritorial, al cărui 

model este prevăzut la anexa nr. 1c, de la data publicării informațiilor pe website conform art. 

25, timp de 15 zile calendaristice. Cererea trebuie însoțită de dovada îndeplinirii condițiilor 

pentru nominalizare. 

(2) Adresele oficiale de e-mail ale colegiilor teritoriale se regăsesc în anexa nr. 1e. 

  

Art. 27 

Dosarul de depus în condițiile art. 26 va cuprinde: 

a) cerere; 

b) dovada calității de membru al CFZRO și apartenenței la colegiul teritorial unde urmează a fi 

nominalizat (se poate efectua prin completarea în cerere a Nr. din Registrul unic al 

fizioterapeuților, înscris pe autorizația de liberă practică); 

c) dovada unei bune reputații profesionale (se poate efectua prin orice mijloc ex. scrisori de 

recomandare, caracterizare, Curriculum Vitae etc); 

d) dovada vechimii conform art. 24 lit. c); 

e) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de 

conducere sau de control ale CFZRO la nivel teritorial sau la nivel naţional (bifare în cerere); 

f) declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare (bifare în cerere). 

  

Art. 28 

(1) Cererile de nominalizare și documentele transmise vor fi primite de către președintele 

colegiului teritorial sau de către o persoană desemnată de acesta și se va transmite o confirmare 

de înregistrare a cererii în termen de maximum 1 zi lucrătoare. 

(2) Odată cu confirmarea de înregistrare a cererii, președintele sau persoana desemnată va 

aduce la cunoștința fizioterapeutului prin intermediul e-mailului admiterea/respingerea dosarului 

sau solicitarea de completare a acestuia. 

(3) După primirea solicitării de completare a dosarului, fizioterapeutul are un termen de 

maximum 5 zile calendaristice pentru transmiterea documentelor solicitate, în caz contrar 

cererea de nominalizare va fi respinsă. 
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Art. 29 

Contestaţia împotriva deciziei președintele colegiului teritorial sau a persoanei desemnate, de 

respingere a cererii se face în scris la adresa oficială de de e-mail a colegiului teritorial în ziua 

respingerii dosarului, iar soluţionarea contestaţiei se va face în ședința Adunării generale 

teritorială. 

  

Art. 30 

Înainte de analizarea dosarelor în vederea nominalizării fizioterapeuților se vor soluționa 

contestațiile înaintate în condițiile art. 29. 

 

Secțiunea I - Desfășurarea procedurii de nominalizare și alegere în cadrul ședințelor 

desfășurate cu prezență fizică  

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

Art. 31 

(1) După nominalizarea fizioterapeuților, se vor printa buletinele de vot, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 1d,  într-un număr corespunzător membrilor Adunării generale teritoriale, 

cu un plus de 5 %. 

(2) Pe spatele buletinelor de vot, în partea din dreapta jos, se va aplica ștampila colegiului 

teritorial. 

  

Art. 32 

Se vor desemna trei persoane, membri ai Adunării generale teritoriale, care vor sigila urna de 

vot și vor verifica buletinele de vot. 

  

Art. 33 

(1) Votarea are loc în prezența membrilor Adunării generale teritoriale care participă la ședință. 

(2) Urna se va amplasa în încăperea în care se va desfășura ședința. 

(3) Fiecare membru al Adunării generale teritoriale va primi pe bază de semnătură un buletin de 

vot. 

(4) Votarea se face prin marcarea cu semnul „X” în căsuţa din buletinul de vot, în dreptul 

numelor fizioterapeuților nominalizați pentru care optează, respectiv maximum 5 persoane. 

  

Art. 34 

După încheierea votării, cei  3 membri ai Adunării generale teritoriale desemnați, în prezenţa 

celorlalţi membri, procedează la desigilarea urnei de vot, numărarea buletinelor de vot și 

înregistrarea numărului de voturi exprimate pentru fiecare fizioterapeut nominalizat. 

  

Art. 35 

(1) Sunt anulate buletinele de vot care: 
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a) nu poartă ştampila colegiului teritorial 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 fizioterapeuților nominalizați votaţi; 

e) sunt completate cu alte semne decât cel prevăzut la lit. d) sau au mai multe opţiuni decât 

numărul de fizioterapeuți nominalizați prevăzut în buletinul de vot. 

(2) Buletinele de vot vor fi anulate prin menţiunea ”anulat” şi prin semnătura preşedintelui 

colegiului teritorial, vor avea ştampila colegiului teritorial şi se va face mențiune în procesul 

verbal de ședință. 

  

Art. 36 

După numărarea voturilor se vor menționa în procesul verbal de ședință următoarele: 

a) numărul total al membrilor Adunării generale teritoriale; 

b) numărul membrilor Adunării generale teritoriale prezenți la ședință; 

c) numărul membrilor Adunării generale teritoriale care și-au exprimat votul; 

d) numărul total al voturilor valabil exprimate; 

e) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare persoană nominalizată; 

f) numărul buletinelor de vot întocmite; 

g) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate. 

 

Secțiunea II - Desfășurarea procedurii de nominalizare și alegere în cadrul ședințelor 

desfășurate prin mijloace de comunicare la distanță, în timp real 

Art. 36^1 

(1) În cazul ședințelor Adunării generale teritoriale desfășurate prin mijloace de comunicare la 

distanță, în timp real, după nominalizarea fizioterapeuților, procedura de alegere se va desfășura 

prin intermediul unei platforme/aplicații care asigură secretizarea votului, exercitarea votului în 

timp real și publicarea rezultatelor în timp real. 

(2) Procedura de alegere se va realiza în timp real, în cadrul ședinței desfășurate prin mijloace 

de comunicare la distanță, în timp real, în prezența membrilor Adunării generale teritoriale care 

participă la ședință.  

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

 

Art. 36^2 

(1) În cadrul platformei/aplicației prin care se va desfășurat procedura de vot, fizioterapeuții 

nominalizați vor fi înscriși în ordine alfabetică, după nume (numele/inițiala tatălui/prenumele 

candidatului). 

(2) În situația în care platforma utilizată nu respectă obligațiile şi principiile din legislația specifică 

privind prelucrarea şi protecția datelor cu caracter personal sau nu oferă garanții privind 
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securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ori există dubii în această privință, 

fizioterapeuți nominalizați vor fi înscriși în ordine alfabetică, după nume, folosind acronime. 

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

 

Art. 36^3 

Platforma/aplicația utilizată pentru procedura de alegere trebuie să permită publicarea 

rezultatelor voturilor în timp real, fie prin partajarea ecranului persoanei care gestionează 

aplicația, fie direct în platforma/aplicația prin care se desfășoară ședința.  

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

 

Art. 36^4 

În procesul verbal de ședință se va menționa faptul că procedura de nominalizare și alegere s-

a desfășurat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în timp real. 

După desfășurarea procedurii de votare, se vor menționa în procesul verbal de ședință 

următoarele: 

a) faptul că procedura de nominalizare și alegere s-a desfășurat prin intermediul mijloacelor de 

comunicare la distanță, în timp real; 

b) orice incident, problemă tehnică și eventual, de câte ori s-a repetat procedura, dacă este 

cazul; 

c) numărul total al membrilor Adunării generale teritoriale; 

d) numărul membrilor Adunării generale teritoriale prezenți la ședință; 

e) numărul membrilor Adunării generale teritoriale care și-au exprimat votul. 

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

 

Secțiunea III - Rezultatele finale  

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

Art. 37 

(1) Rezultatele alegerilor se stabilesc în funcție de numărul de voturi obținute de fiecare 

fizioterapeut nominalizat, în ordine descrescătoare şi până la ocuparea numărului membrilor 

Comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj, respectiv 3 membri titulari și 2 supleanți .  

(2) În cazul în care se constată că doi sau mai mulți fizioterapeuți nominalizați pentru ultimul loc 

electiv au număr egal de voturi, se organizează în aceeași ședință un tur de alegeri de 

departajare, întocmindu-se buletine de vot separate numai cu numele acestora. 

  

Art. 38 

Rezultatul final al numărării voturilor va fi consemnat în procesul verbal de ședință. 
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Art. 39 

În situația desfășurări primei proceduri de nominalizare și alegere ori a reînnoirii mandatelor 

pentru funcțiile de membru în Comisia teritorială de disciplină și arbitraj, în cazul în care nu se 

nominalizează minimum 5 fizioterapeuți în vederea desfășurării alegerilor pentru membrii 

Comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj, procedura de nominalizare și alegere a membrilor 

Comisiei teritoriale de disciplină și arbitraj se reia în aceleași condiții. 

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 23 din 19.12.2020) 

 

Capitolul IV: Dispoziții finale 

Art. 40 

Cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor sunt asigurate de fiecare 

colegiu teritorial pentru care se organizează alegerile și respectiv de colegiul național.   

  

Art. 41 

După constituirea Comisiei naționale de disciplină și arbitraj a CFZRO prin hotărâre a Adunării 

generale naționale, în maximum 60 zile se demarează procedura pentru înființarea Comisiilor 

teritoriale de disciplină și arbitraj. 
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Anexa nr. 1a 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA 

  

  

  

CERERE 

  

  

  

Subsemnatul ___________________________________________________, identificat cu 

CNP ____________________________________________________, membru al Colegiului 

Fizioterapeuților ________________________________________________________,  având 

Nr. unic din Registrul unic al fizioterpeuților ______________________________ , 

Prin prezenta îmi exprim interesul de a face parte din Comisia națională de disciplină și arbitraj 

din cadrul Colegiului Fizioterapeuților din România. 

  

  

|_| Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de 

conducere sau de control ale CFZRO la nivel teritorial sau la nivel naţional. 

  

|_| Declar pe propria răspundere că nu am suferit sancțiuni disciplinare. 

  

Anexez prezentei următoarele: 

................................................................................. 

................................................................................ 

.................................................................................. 

  

  

Date de contact: 

Tel: ________________ 

E-mail: _____________ 

  

  

  

Data: ___________________                                           Semnătura: _________________ 
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Anexa nr. 1b 

  

  

BULETIN DE VOT 

Pentru alegerea membrilor în 

COMISIA NAȚIONALĂ DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ 

din cadrul Colegiului Fizioterapeuților din România 

  

  

  

  

Norma de reprezentare 7 persoane 

  

  

FIZIOTERAPEUȚI NOMINALIZAȚI- în ordine alfabetică, după nume 

                                                                                                                                                          

DA(*) 

(NUMELE/ INIȚIALA TATĂLUI/ PRENUMELE CANDIDATULUI) 

                                                                                                                                                               

______________________________________________                               1 

______________________________________________                                1 

______________________________________________                              1 

______________________________________________                                 1 

______________________________________________                                 1 

______________________________________________                                 1 

______________________________________________                                 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

Format hârtie A4 
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Anexa nr. 1c 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR _____________________ 

  

  

  

CERERE 

  

  

  

Subsemnatul ___________________________________________________, identificat cu 

CNP ____________________________________________________, membru al Colegiului 

Fizioterapeuților ________________________________________________________,  având 

Nr. unic din Registrul unic al fizioterpeuților ______________________________ , 

Prin prezenta îmi exprim interesul de a face parte din Comisia teritorială de disciplină și arbitraj 

din cadrul Colegiului Fizioterapeuților _____________________________. 

  

  

|_| Declar pe propria răspundere că nu mă aflu în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de 

conducere sau de control ale CFZRO la nivel teritorial sau la nivel naţional. 

  

|_| Declar pe propria răspundere că nu am suferit sancțiuni disciplinare. 

  

Anexez prezentei următoarele: 

................................................................................. 

................................................................................ 

.................................................................................. 

  

  

Date de contact: 

Tel: ________________ 

E-mail: _____________ 

  

  

   Data: ___________________                                          Semnătura: _________________ 
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Anexa nr. 1d 

  

  

  

  

  

BULETIN DE VOT 

Pentru alegerea membrilor în 

COMISIA TERITORIALĂ DE DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ 

Colegiului Fizioterapeuților ................................................... 

din cadrul Colegiului Fizioterapeuților din România 

  

  

  

  

Norma de reprezentare 5 persoane 

  

  

FIZIOTERAPEUȚI NOMINALIZAȚI- în ordine alfabetică, după nume 

                                                                                                                                                          

DA(*) 

(NUMELE/ INIȚIALA TATĂLUI/ PRENUMELE CANDIDATULUI) 

                                                                                                                                                               

______________________________________________                               1 

______________________________________________                                1 

______________________________________________                                 1 

______________________________________________                                    1 

______________________________________________                                 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  

Format hârtie A4 
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Anexa nr. 1e 

  

ADRESELE OFICIALE DE E-MAIL ALE COLEGIILOR TERITORIALE ALE CFZRO 

  

  

Nr. Crt. 
Colegiul teritorial Adresă de e-mail 

1 Colegiul fizioterapeuților Alba 
ab@cfizio.ro 

2 Colegiul fizioterapeuților Argeș-Dâmbovița-Teleorman 
c.agdbtr@cfizio.ro 

3 Colegiul fizioterapeuților Bacău 
bc@cfizio.ro 

4 Colegiul fizioterapeuților Bihor 
bh@cfizio.ro 

5 Colegiul fizioterapeuților Brașov-Covasna-Harghita 
bv-cv-hr@cfizio.ro 

6 Colegiul fizioterapeuților București-Ilfov 
b-if@cfizio.ro 

7 Colegiul fizioterapeuților Caraș Severin-Hunedoara 
cs-hd@cfizio.ro 

8 Colegiul fizioterapeuților Constanța-Tulcea 
ct-tl@cfizio.ro 

9 Colegiul fizioterapeuților Cluj-Bistrița Năsăsud 
cj-bn@cfizio.ro 

10 Colegiul fizioterapeuților Dolj 
dj@cfizio.ro 

11 Colegiul fizioterapeuților Galați-Vrancea-Brăila-Buzău 
gl-vn@cfizio.ro 

12 Colegiul fizioterapeuților Gorj 
gj@cfizio.ro 

13 Colegiul fizioterapeuților Iași-Vaslui 
is-vs@cfizio.ro 

14 Colegiul fizioterapeuților Mehedinți 
mh@cfizio.ro 

15 Colegiul fizioterapeuților Neamț 
nt@cfizio.ro 
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16 Colegiul fizioterapeuților Olt 
ot@cfizio.ro 

17 Colegiul fizioterapeuților Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița 
ph-cl-gr-il@cfizio.ro 

18 Colegiul fizioterapeuților Satu Mare - Maramureș 
sm@cfizio.ro 

19 Colegiul fizioterapeuților Sălaj 
sj@cfizio.ro 

20 Colegiul fizioterapeuților Sibiu-Mureș 
sb-ms@cfizio.ro 

21 Colegiul fizioterapeuților Suceava-Botoșani 
sv-bt@cfizio.ro 

22 Colegiul fizioterapeuților Timiș-Arad 
tm-ar@cfizio.ro 

23 Colegiul fizioterapeuților Vâlcea 
vl@cfizio.ro 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
[1] ”Art. 25 alin. (7) Nu poate fi nominalizat ca membru în comisia teritorială de disciplină şi 

arbitraj, fizioterapeutul care se află în următoarele cazuri de incompatibilitate: 

a) deține o funcție în cadrul organelor de conducere sau de control ale CFZRO la nivel teritorial 

sau la nivel naţional; 

b) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată.” 

  

[2] ”Art. 25 alin. (7) Nu poate fi nominalizat ca membru în comisia teritorială de disciplină şi 

arbitraj, fizioterapeutul care se află în următoarele cazuri de incompatibilitate: 

a) deține o funcție în cadrul organelor de conducere sau de control ale CFZRO la nivel teritorial 

sau la nivel naţional; 

b) a fost sancționat disciplinar, iar sancțiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată.” 
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