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Hotărâre nr. 18 din 04.02.2021 pentru stabilirea calendarului electoral, în vederea 

desfășurării alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante în organele de 

conducere ale CFZRO  
(modificată și completată prin Hotărârea nr. 21 din 01.03.2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 18 din 04.02.2021 pentru stabilirea calendarului electoral, 
în vederea desfășurării alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante în organele de conducere ale 
CFZRO) 

  

Având în vedere: 

- Procesul-verbal de ședință înreg. cu nr. 409/04.02.2021, întocmit în urma ședinței Consiliului 

național al Colegiului Fizioterapeuților din România; 

- Prevederile art. 2 alin. (2), art. 34-36, art. 39 și ale art. 47-50 din Statutul Colegiului 

Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017 (Statut); 

- Dispozițiile art. 11, art. 20 și ale art. 85-87 din Regulamentul intern de organizare și funcționare 

a Colegiului Fizioterapeuților din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 

1056/2019, cu rectificările și modificările ulterioare (RIOF); 

- Dispozițiile Hotărârii Adunării generale naționale nr. 16/2020 privind aprobarea Regulamentului 

pentru desfășurarea ședințelor organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuților din 

România; 

- Prevederile Hotărârii Adunării generale naționale nr. 17/2020 pentru aprobarea Regulamentului 

electoral al Colegiului Fizioterapeuților din România; 

  

Luând în considerare: 

- Evoluția pandemiei cauzată de noul Coronavirus SARS-CoV-2, situația epidemiologică din 

România și faptul că este un context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează 

interesul public general și constituie o situație extraordinară ce impune măsuri excepționale; 

- Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19; 

- Ordinul 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2 şi pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate şi 

sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă; 

- Hotărârea Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

  

  

Consiliul Național al Colegiului Fizioterapeuților din România (CFZRO), întrunit în ședința din 

data de 15.01.2021, emite următoarea hotărâre:  

  

Art. 1 

În vederea completării funcțiilor rămase vacante în cadrul organelor de conducere naționale și 

teritoriale se desfășoară:  

a) Alegeri la nivel național – funcții rămase vacante: 

i) 1 funcție de membru în Consiliul național al CFZRO din Regiunea Sud-Est (perioada mandat – 

de la finalizarea alegerilor la 09.12.2021). 
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b) Alegeri la nivel teritorial – funcții rămase vacante: 

(i) 1 funcție de reprezentant în Adunarea generală național din cadrul Colegiului Fizioterapeuților 

Timiș-Arad (perioada mandat – de la finalizarea alegerilor la 11.11.2021); 

(ii) 1 funcție de reprezentant în Adunarea generală național din cadrul Colegiului Fizioterapeuților 

Caraș Severin-Hunedoara (perioada mandat – de la finalizarea alegerilor la 11.11.2021); 

(iii) 1 funcție de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arard 

(perioada mandat – de la finalizarea alegerilor la 11.11.2021); 

(iv) 1 funcție de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Brașov-Covasna-

Harghita (perioada mandat – de la finalizarea alegerilor la 25.11.2021); 

(v) 1 funcție de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Suceava-Botoșani 

(perioada mandat – de la finalizarea alegerilor la 12.11.2021); 

(vi) 2 funcții de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Prahova-Călărați-

Giurgiu-Ialomița  (perioada mandat – de la finalizarea alegerilor la 25.11.2021); 

(vii) 1 funcție de membru în Consiliul teritorial al Colegiului Fizioterapeuților Caraș Severin-

Hunedoara (perioada mandat – de la finalizarea alegerilor la 11.11.2021); 

(viii) 1 funcție de Președinte colegiul teritorial la Colegiul Fizioterapeuților Caraș Severin-

Hunedoara (perioada mandat – de la finalizarea alegerilor la 11.11.2021); 

  

Art. 2 

(1) Se aprobă calendarul electoral, prevăzut la anexa 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

(2) Organele de conducere se întrunesc în ședință de alegeri, pentru completarea funcțiilor 

rămase vacante potrivit calendarului electoral prevăzut la art. 1.  

 

Art. 3 

(1) Forma și conținutul ștampilei Comisiei Electorale Centrale este următoarea: 

a) amprenta ștampilei rotundă, dimensiune amprentă recomandată diametrul 3 cm; 

b) conține înscris - Colegiul Fizioterapeuților din România și Comisia Electorală Centrală 

(n.b. ștampilele utilizate la primele alegeri) 
(2) Forma și conținutul ștampilei Comisiei Electorale Teritoriale este următoarea:  

a) amprenta ștampilei rotundă, dimensiune amprentă recomandată diametrul 3 c; 

b) conține înscris - Colegiul Fizioterapeuților din România și Comisia Electorală Teritorială 

(numele județelor colegiului teritorial). 

(n.b. ștampilele utilizate la primele alegeri) 
 

Art. 4 

Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului național, reprezentanților în Adunărea 

generală națională, Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad,  Colegiul Fizioterapeuților Caraș 

Severin-Hunedoara, Colegiului Fizioterapeuților Brașov-Covasna-Harghita, Colegiului 

Fizioterapeuților Suceava-Botoșani, al Colegiului Fizioterapeuților Prahova-Călărați-Giurgiu-

Ialomița, membrilor Comisiei Electorale Centrale și se publică pe site-ul CFZRO. 

  

 

Președinte Colegiul Fizioterapeuților din România  

Elena Căciulan 
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ANEXA 

(modificată și completată prin Hotărârea nr. 21 din 01.03.2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 18 din 04.02.2021 pentru stabilirea calendarului electoral, 
în vederea desfășurării alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante în organele de conducere ale 
CFZRO) 

CALENDAR ELECTORAL 

  

I. Alegeri completare funcții rămase vacante pentru reprezentant în Adunarea generala 

națională din cadrul: 

– Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arard 

– Colegiului Fizioterapeuților Caraș Severin-Hunedoara 

 

Turul I 

9 aprilie – 16 aprilie 2021 – depunerea candidaturilor; 

21 aprilie 2021 – afişarea listelor cu candidaţi; 

25 aprilie 2021, orele 09:00-

11:00 

– alegerea reprezentantului în Adunarea generală 

națională 

Turul II 

9 mai 2021, orele 09:00-11:00 –  alegerea reprezentantului în Adunarea generală 

națională 

  

II. Alegeri completare funcții rămase vacante pentru membru în Consiliul teritorial al: 

– Colegiul Fizioterapeuților Brașov-Covasna-Harghita (1 funcție) 

– Colegiul Fizioterapeuților Suceava-Botoșani (1 funcție) 

– Colegiul Fizioterapeuților Prahova-Călărați-Giurgiu-Ialomița (2 funcții) 

– Colegiul Fizioterapeuților Timiș-Arad (1 funcție) 

– Colegiul Fizioterapeuților Caraș Severin-Hunedoara (1 funcție) 

Turul I 

30 aprilie – 7 mai 2021 – depunerea candidaturilor; 

12 mai 2021 – afişarea listelor cu candidaţi; 

16 mai 2021, orele 09:00-11:00 – alegerea membrului în Consiliului teritorial 

Turul II 

30 mai 2021, orele 09:00-11:00 –  alegerea membrului în Consiliul 

teritorial 
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III. Alegeri completare funcție rămasă vacantă pentru membru în Consiliul național din 

Regiunea de dezvoltare Sud-Est 

Turul I 

6 mai – 13 mai 2021 – depunerea candidaturilor; 

18 mai 2021 – afişarea listelor cu candidaţi; 

22 mai 2021, orele 09:00-

10:00 

– alegerea membru în Consiliul național din Regiunea Sud-

Est 

Turul II 

5 iunie 2021, orele 09:00-

10:00 

– alegerea membru în Consiliul național din Regiunea Sud-

Est 

  

 

IV. Alegeri completare funcție rămasă vacantă pentru Președinte Colegiul Fizioterapeuților 

Caraș Severin-Hunedoara 

Turul I 

28 mai – 4 iunie  2021 – depunerea candidaturilor 

9 iunie  2021 – afişarea listelor cu candidaţi 

13 iunie 2021, orele 09:00-11:00 – alegerea președintelui colegiului teritorial 

Turul II 

27 iunie 2021, orele 09:00-11:00 –  alegerea președintelui colegiului teritorial 

 

V. Organizarea Comisiilor Electorale Teritoriale:  

1. Colegiul Fizioterapeuților Timiș Arad și Colegiul Fizioterapeuților Caraș Severin-Hunedoara își 

vor constitui Comisia Electorală Teritorială până la data de 04.03.2021. În situația în care aceasta 

este constituită, componența acesteia rămâne valabilă.  

Comisia Electorală Teritorială se înființează conf. art. 8 alin. (2) din Regulamentul electoral al 

CFZRO, aprobat prin Hotărârea Adunării generale naționale nr. 17/2020, respectiv este formată 

din 3 membri.  

Prima ședință a Comisiei Electorale Teritoriale va avea loc până la data de 08.03.2021.În situația 

în care comisia a îndeplinit deja acte de procedură, pentru alegerea președintelui și a 

secretarului și stabilirea datelor de contact, acestea rămân valabile.   

 

2. Colegiul Fizioterapeuților Brașov-Covasna-Harghita, Colegiul Fizioterapeuților Suceava-

Botoșani și Colegiul Fizioterapeuților Prahova-Călărași-Giurgiu-Ialomița vor constitui Comisia 

Electorală Teritorială până la data de 22.03.2021. 

mailto:secretariat@cfizio.ro


  

COLEGIUL FIZIOTERAPEUȚILOR DIN ROMÂNIA 
CIF: 38710536 

Cont IBAN:RO58BRDE410SV97037454100, BRD-Groupe Societe Generale 

Sediu social: Str. Slt. Al. Borneanu, nr.10-16, et.1, ap.3, sector 6, București 

Sediu lucrativ: Str. Drumul Sării nr. 2, sector 6, București 

Tel: 0741.077.811, E-mail: secretariat@cfizio.ro 

  

  

 

5 

Comisia Electorală Teritorială se înființează conf. art. 8 alin. (2) din Regulamentul electoral al 

CFZRO, aprobat prin Hotărârea Adunării generale naționale nr. 17/2020,  respectiv este formată 

din 3 membri.  

Prima ședință a Comisiei Electorale Teritoriale va avea loc până la data de 29.03.2021. În situația 

în care comisia a îndeplinit deja acte de procedură, pentru alegerea președintelui și a 

secretarului și stabilirea datelor de contact, acestea rămân valabile.  

 

3. Comisiile Electorale Teritoriale vor stabili programul pentru primirea candidaturilor 

încadrându-se în perioada stabilită prin calendarul electoral, pentru minimum 2 zile.  

  

VI. Organizarea Comisiei Electorale Centrale: 

În vederea desfășurării alegerilor pentru completarea funcțiilor rămase vacante în cadrul 

organelor de conducere naționale și teritoriale ale CFZRO se organizează Comisia Electorală 

Centrală prin hotărâre a Consiliului național. Comisia Electorală Centrală constituită prin 

Hotărârea Consiliului național  nr. 19 din 04.02.2021, rămâne valabilă.  

Prima ședință a Comisiei Electorale Centrale va avea loc până la data de 08.03.2021. În situația 

în care comisia a îndeplinit deja acte de procedură (pentru alegerea președintelui și a 

secretarului, stabilirea datelor de contact, validarea componenței comisiilor electorale teritoriale 

înființate etc.) acestea rămân valabile.   

 

VII. Publicare pe pagina de internet a CFZRO și pe paginile de internet ale colegiilor 

teritoriale (dacă există) a sediului și componenței Comisiei Electorale Centrale, respectiv a 

comisiilor electorale locale, precum și elementele de contact ale comisiilor: 

1. Alegeri completare funcții rămase vacante pentru reprezentant în Adunarea generala națională 

- până la data de 24 martie 2021. 

2. Alegeri completare funcții rămase vacante pentru membru în Consiliul teritorial - până la data 

de 15 aprilie 2021. 

3. Alegeri completare funcție rămasă vacantă pentru membru în Consiliul național din Regiunea 

de dezvoltare Sud-Est - până la data de 21 aprilie 2021. 

4. Alegeri completare funcție rămasă vacantă pentru Președinte -  până la data de 12 mai 2021. 
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