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Hotararea 44/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului
naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea
Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă,
precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi

formelor de educaţie medicală continuă

Dată act: 18-apr-2022
Emitent: Colegiul Fizioterapeutilor din Romania

Având în vedere:

- Procesul-verbal de şedinţă înregistrat cu nr. 2.010 din 18.04.2022, întocmit în urma şedinţei
Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România;

- dispoziţiile art. 14 şi ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi
exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016
privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 934/2019;

- dispoziţiile art. 2 alin. (2), art. 11, art. 34-36, art. 39 alin. (2) şi ale art. 107 din Statutul
Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.
679/2017;

- prevederile art. 11, 20 şi 83 din Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a
Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.
1.056/2019, cu modificările şi completările ulterioare;



- dispoziţiile Hotărârii Adunării generale naţionale nr. 16/2020 privind aprobarea
Regulamentului pentru desfăşurarea şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului
Fizioterapeuţilor din România,

luând în considerare propunerile înregistrate cu nr. 2.003 din 18.04.2022, înaintate de către
Comisia pentru avizare profesională,

Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data
de 18.04.2022, emite următoarea hotărâre:

Art. I
- Anexa la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr.
92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie
medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a
furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1063 din 11 noiembrie 2020, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu
următorul cuprins:
"(31) În situaţia fizioterapeuţilor prevăzuţi la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 229/2016
privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările
ulterioare, care solicită obţinerea avizului anual în anul următor înscrierii în CFZRO, au
obligaţia efectuării numărului de credite de EMC în funcţie de momentul înscrierii, după
cum urmează:
a) ianuarie-aprilie, 30 de credite;
b) mai-august, 20 de credite;
c) septembrie-decembrie, 10 credite."
2.La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În mod obligatoriu, cel puţin jumătate din creditele de EMC anuale necesare trebuie
să fie reprezentate de participări la forme de educaţie medicală permanentă, respectiv
cursuri EMC şi/sau ateliere de lucru/practică (workshop), sau de finalizarea programului
de master sau a programului de doctorat."
3.La articolul 10, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10
Categoriile furnizorilor de EMC care pot fi acreditaţi de CFZRO sunt:"
4.La articolul 14, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul
cuprins:
"d) instituţii/unităţi de învăţământ superior acreditate."
5.La articolul 18 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(2) Pentru furnizorii prevăzuţi la art. 10 lit. b), documentele solicitate sunt:"



6.La articolul 23, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Reacreditarea este valabilă 12 luni de la data acordării."
7.La articolul 34, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(11) Formele de EMC creditate de Colegiul Medicilor din România, Colegiul
Psihologilor din România şi Colegiul Farmaciştilor din România, cu tematică relevantă
pentru profesia de fizioterapeut, sunt creditate de CFZRO în condiţiile art. 3 alin. (2), la
cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea formei de EMC ori de
la obţinerea certificatului de absolvire/participare."
8.La articolul 35, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi
(6), cu următorul cuprins:
"(5) Absolvirea unui program de învăţământ postuniversitar organizat de instituţiile de
învăţământ superior acreditate sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate
în acest sens, cu tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut, este creditată de
CFZRO în condiţiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională,
la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea programului ori de
la obţinerea documentului doveditor de finalizare a acestuia.
(6) Absolvirea unui program de învăţământ postuniversitar organizat de instituţiile de
învăţământ superior acreditate sau alte instituţii medicale cu rol de învăţământ acreditate
în acest sens, cu tematică relevantă pentru profesia de fizioterapeut, care nu are creditare
înscrisă pe documentul doveditor de finalizare a programului, se creditează de CFZRO cu
6 credite/zi de program şi maximum 60 de credite pe program, în baza deciziei Comisiei
pentru avizare profesională, la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la
finalizarea programului ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare."
9.La articolul 36, literele b), d), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) pentru cursurile teoretice, fără aplicaţii practice, grupa de cursanţi poate fi formată din
maximum 100 de persoane;
.............................................................................................
d) pentru cadrele didactice, precum şi pentru formatorii certificaţi/acreditaţi care susţin
cursuri/workshopuri creditate de CFZRO se adaugă jumătate din numărul de credite de
EMC corespunzător formei de EMC susţinute;
.............................................................................................
f) participarea la cursuri/workshopuri în afara României, creditate de o societate sau de un
organism profesional din domeniul sănătăţii, cu tematică relevantă pentru profesia de
fizioterapeut, este creditată de CFZRO în condiţiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei
Comisiei pentru avizare profesională, la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni
de la finalizarea cursului ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare;
g) participarea la un curs/workshop în afara României în domeniul sănătăţii, cu tematică
relevantă pentru profesia de fizioterapeut, care nu are creditare înscrisă pe certificatul de
absolvire/participare, se creditează de CFZRO cu 6 credite/zi de curs/workshop şi
maximum 60 de credite pe curs/workshop, în baza deciziei Comisiei pentru avizare
profesională, la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea
cursului/workshopului ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare;"



10.La articolul 38, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(9) Participarea la manifestări ştiinţifice europene/internaţionale/mondiale creditate de o
societate sau de un organism profesional din domeniul sănătăţii, relevante pentru profesia
de fizioterapeut, este creditată de CFZRO în condiţiile art. 3 alin. (2), în baza deciziei
Comisiei pentru avizare profesională, la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni
de la finalizarea manifestării ştiinţifice ori de la obţinerea certificatului de
absolvire/participare.
(10) Participarea la manifestări ştiinţifice europene/internaţionale/mondiale relevante
pentru profesia de fizioterapeut, care nu au creditare înscrisă pe certificatul de participare,
se creditează de CFZRO cu 6 credite/zi de manifestare ştiinţifică şi maximum 60 de
credite pe manifestare ştiinţifică, în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională, la
cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea manifestării ştiinţifice
ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare."
11.La articolul 44, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(7) Participarea la forme de EMCD organizate şi creditate de o universitate din afara
României sau de un organism profesional european/internaţional/mondial din domeniul
sănătăţii, relevante pentru profesia de fizioterapeut, este creditată de CFZRO în condiţiile
art. 3 alin. (2), în baza deciziei Comisiei pentru avizare profesională, la cerere, depusă
într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea formei de EMCD ori de la obţinerea
certificatului de absolvire/participare.
(8) Participarea la forme de EMCD în domeniul sănătăţii, relevante pentru profesia de
fizioterapeut, organizate de o universitate din afara României sau un organism profesional
european/internaţional/mondial, care nu au creditare înscrisă pe certificatul de
absolvire/participare, se creditează de CFZRO cu 6 credite/zi de formă de EMCD şi
maximum 60 de credite pe formă de EMCD, în baza deciziei Comisiei pentru avizare
profesională, la cerere, depusă într-un termen de maximum 3 luni de la finalizarea formei
de EMCD ori de la obţinerea certificatului de absolvire/participare."
12.După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu următorul cuprins:
"Art. 581

În situaţia fizioterapeuţilor prevăzuţi la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 229/2016 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu modificările
ulterioare, participarea la forme de EMC se creditează în condiţiile prezentei proceduri, la
cerere, depusă într-un termen de maximum 1 an de la finalizarea formei de EMC ori de la
obţinerea certificatului de absolvire/participare."

Art. II
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
Nicoleta-Daniela Stanca
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