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Hotararea 81/2022 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: 28-iun-2022
Emitent: Colegiul Fizioterapeutilor din Romania

Având în vedere:

- Procesul-verbal de şedinţă înregistrat cu nr. 3.229 din 28.06.2022, întocmit în urma şedinţei
extraordinare a 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. 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;

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

luând în considerare Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din



România nr. 50/2022 privind aprobarea contractului de prestări servicii cu AGO HEALTH
MEDIA - S.R.L. (AGO) - Platforma NET-DD, pentru administrarea şi optimizarea dinamică
a serviciilor informatice operate în CLOUD/Software as a Service (SAAS) ale Platformei
NET-DD - Registrul Unic al Fizioterapeuţilor şi necesitatea de a facilita depunerea online a
documentelor necesare pentru acreditarea/reacreditarea furnizorilor de EMC, pentru
creditarea formelor de EMC şi pentru acordarea creditelor de EMC membrilor Colegiului
Fizioterapeuţilor din România,

Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data
de 28 iunie 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 data de 11 noiembrie 2020, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 4, după alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu
următorul cuprins:
"(32) În situaţia fizioterapeuţilor prevăzuţi la art. 22 alin. (1) 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 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 19
(1) În vederea obţinerii acreditării, documentele prevăzute la art. 18 alin. (2)-(5) se depun
la sediul CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului, prin servicii
de curierat sau prin intermediul Platformei NET-DD. În situaţia contractării serviciului de
curierat, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor
de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenţei, întârzieri etc.)."
3.La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În vederea obţinerii reacreditării, documentele prevăzute la alin. (1) se depun la
sediul CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului, prin servicii de
curierat sau prin intermediul Platformei NET-DD. În situaţia contractării serviciului de
curierat, solicitantul îşi asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor
de livrare (pierderi, rătăciri ale corespondenţei, întârzieri etc.)."



4.La articolul 34, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(12) Cererile de creditare a formelor de EMC prevăzute la art. 31 se depun la sediul
CFZRO prin reprezentantul desemnat de conducerea solicitantului, prin servicii de
curierat sau prin intermediul Platformei NET-DD, cu cel puţin 30 de zile înaintea
începerii formei de EMC. În situaţia contractării serviciului de curierat, solicitantul îşi
asumă eventualele incidente care pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi,
rătăciri ale corespondenţei, întârzieri etc.)."
5.La articolul 35, alineatul (5) se modifică şi va avea 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), cu 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 documentului doveditor
de finalizare a acestuia."
6.La articolul 35, alineatul (6) se abrogă.
7.La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) La finalul fiecărei zile de desfăşurare a formei de EMC, furnizorul transmite
Comisiei pentru avizare profesională prin intermediul Platformei NET-DD lista cu
fizioterapeuţii participanţi, în format electronic, care cuprinde numele, prenumele,
colegiul teritorial aparţinător şi numărul registrului unic al fizioterapeutului."
8.La articolul 46, alineatul (3) se abrogă.
9.Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 50
La finalul formei de EMC permanente furnizorii transmit Comisiei pentru avizare
profesională prin intermediul Platformei NET-DD lista participanţilor cu semnăturile
acestora, chestionarele de evaluare finală a formatorului/formatorilor, prevăzute în anexa
nr. 8, precum şi chestionarele de evaluare finală a participanţilor."
10.Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 55
În urma analizei cererilor de creditare (manifestări ştiinţifice, cursuri, elaborare de
material cu caracter profesional ştiinţific etc.), Comisia pentru avizare profesională decide
creditarea formelor de EMC, atribuind o serie fiecărei forme de EMC creditate."
11.La anexa nr. 1, după paragraful "Subscrisa S.C./Instituţia/Organizaţia
......................., cu sediul în ..........................., înmatriculată la registrul comerţului cu
numărul J/................................ sau în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr.
...................................., CUI/CIF ..................................., reprezentată legal prin dl/dna
..................................., având funcţia de ......................................, CNP
................................, C.I./paşaport seria ........... nr. ....................., cu domiciliul în
..................................., date de contact: telefon ..........................; e-mail
............................, prin prezenta solicităm acreditarea |_| sau reacreditarea |_|
S.C./Instituţiei/Organizaţiei ......................................................... ca furnizor de servicii



de educaţie medicală continuă (EMC) pentru fizioterapeuţi în cadrul Programului
naţional de EMC al Colegiului Fizioterapeuţilor din România (CFZRO)", se
introduc două noi paragrafe, cu următorul cuprins:
"Declar pe propria răspundere că subscrisa nu este producătoare şi/sau furnizoare de
aparatură şi materiale necesare domeniului fizioterapiei.
Declar pe propria răspundere că sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor de către
Colegiul Fizioterapeuţilor din România, în conformitate cu legislaţia în vigoare."
12.În anexa nr. 6, după prima notă se introduce o nouă notă, cu următorul cuprins:
"Declar pe propria răspundere că sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor de către
Colegiul Fizioterapeuţilor din România, în conformitate cu legislaţia în vigoare."

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
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 28 iulie 2022


