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Lista autorităţilor competente pentru profesiile reglementate în România

Autorităţi competente şi persoane de Profesii reglementate în România
contact desemnate pentru RegProf
înregistrate în RegProf

Profesiile reglementate în
Uniunea Europeană

Lista autorităţilor competente pentru profesiile
reglementate în România
Regulated professions by country, with competent authorities - Romania
Semniﬁcaţia codurilor de culori:
date complete în
RegProf

profesie reglementată
sectorial

denumire
actualizată

denumire care trebuie
veriﬁcată/actualizată

Agricultură-veterinar

#

Autoritatea competentă

[28] Autoritatea Naţională Sanitară
[40] 1 Veterinară şi pentru Siguranţa
(19) [5] Alimentelor
2
colegiul_medicilor_veterinari
<RS>

Profesiile reglementate
care necesită cel puţin 3
ani de studii superioare
(diplomă a unei
universităţi sau a unui
colegiu universitar)

Profesiile reglementate
pentru care durata de
studii este inferioară
duratei de 3 ani de
studii superioare

asistent_veterinar

tehnician_veterinar

medic_veterinar

Construcţii
#

Autoritatea competentă

[12] 3
institutul_national_pentru_cercetare_si_formare_culturala
(12)
4
ordinul_arhitectilor_din_romania
<RS>
[10] 5
registrul_urbanistilor_din_romania
(10)

Profesiile reglementate care necesită cel puţin 3 ani de studii superioare (diplomă a unei
universităţi sau a unui colegiu universitar)

Profesiile
reglementate pentru
care durata de studii
este inferioară duratei
de 3 ani de studii
superioare

restaurator
arhitect
urbanist

veriﬁcator_de_proiect_atestat
[8] 6 ministerul_dezvoltarii_regionale_si_administratiei_publice_-_directia_generala_dezvoltare_regionala_si_infrastructura_-_directia_tehnica
expert_tehnic_atestat
(9) - profesii în domeniul construcţiilor
auditor_energetic_pentru_cladiri
diriginte_de_santier
[9] 45
inspectoratul_de_stat_in_constructii
(9a)
responsabil_tehnic_cu_executia
inginer_geodez
inginer_cadastru
tehnician_cadastru
inginer_topograf
tehnician_topograf
inginer_cartograf
tehnician_cartograf
inginer_topograf_minier
tehnician_topograf_minier
subinginer_geodez
[27]
subinginer_cadastru
[39] 7
agentia_nationala_de_cadastru_si_publicitate_imobiliara - profesii în domeniul cadastrului, cartograﬁei, topograﬁei şi geodeziei
(29)
subinginer_topograf
[14]
subinginer_cartograf
subinginer_topograf_minier
oﬁter_topograf
oﬁter_artilerie_cu_adeverinta_de_echivalare_a_studiilor_in_domeniul_topograﬁei_si_cadastrului_funciar
oﬁter_cartograf
geograf_cu_specializarea_cartograﬁe

Economic-ﬁnanciar
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Last
update:
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#

Profesiile
reglementate
care necesită cel
puţin 3 ani de
studii superioare
(diplomă a unei
universităţi sau
a unui colegiu
universitar)

Autoritatea competentă

Profesiile
reglementate
pentru care
durata de
studii este
inferioară
duratei de 3
ani de studii
superioare

[1]
8 camera_auditorilor_ﬁnanciari_din_romania
auditor_ﬁnanciar 1)
(1)
[5]
9 camera_consultantilor_ﬁscali
consultant_ﬁscal 2)
(6)
3)
[4]
expert_contabil
10
corpul_expertilor_contabili_si_contabililor_autorizati_din_romania
contabil_autorizat
(4)
4)
(5)
[16]
43 Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România
evaluator_autorizat
(28)

Educaţie

#

Profesiile reglementate care
necesită cel puţin 3 ani de studii
superioare (diplomă a unei
universităţi sau a unui colegiu
universitar)

Autoritatea competentă

Profesiile
reglementate
pentru care
durata de
studii este
inferioară
duratei de 3
ani de studii
superioare

[6]
11 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintiﬁce_-_directia_reteaua_scolara_si_resurse_umane cadru_didactic_invatamant_preuniversitar
(7a)
[7]
12 ministerul_educatiei_si_cercetarii_stiintiﬁce_-_directia_generala_invatamant_universitar cadru_didactic_invatamant_superior
(7b)

Interne

#

Autoritatea competentă

https://www.cnred.edu.ro/imipqnet/

Profesiile
reglementate
care necesită
cel puţin 3
ani de studii
superioare
(diplomă a
unei
universităţi
sau a unui
colegiu
universitar)

Profesiile reglementate pentru
care durata de studii este
inferioară duratei de 3 ani de
studii superioare
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Autoritatea competentă

Lista autorităţilor competente pentru profesiile reglementate în România

Profesiile
reglementate
care necesită
cel puţin 3
ani de studii
superioare
(diplomă a
unei
universităţi
sau a unui
colegiu
universitar)

[25]
[36]
13 arhivele_nationale_ale_romaniei
arhivist
(25)
[8]
[38]
16
[3c] ministerul_afacerilor_interne inspectoratul_general_al_politiei_romane
[38?]
- Direcţia arme, explozivi şi substanţe
[38] periculoase
(27)
[10]
[48] ministerul_afacerilor_interne 14 inspectoratul_general_al_politiei_romane
[3a] - Direcţia de Investigaţii Criminale

[49] ministerul_afacerilor_interne 15 inspectoratul_general_al_politiei_romane
[3b] - Direcţia de Ordine Publică

Profesiile reglementate pentru
care durata de studii este
inferioară duratei de 3 ani de
studii superioare

arhivar

instructor_in_poligonul_de_tir
instructor_in_poligonul_de_tragere
artiﬁcier
pirotehnist_pentru_focuri_de_artiﬁcii
detectiv_particular
agent_de_securitate
sef_obiectiv
manager_de_securitate
inginer_sisteme_de_securitate
director_departament_securitate
proiectant_sisteme_de_securitate
sef_formatie_paza_si_ordine
inspector_de_securitate
evaluator_de_risc_efractie
consultant_de_securitate ; sef_tura
dispecer_centru_de_alarma
agent_conducatori_caini_de_serviciu
agent_control_acces
agent_de_securitate_incinte
agent_garda_de_corp
agent_de_interventie_paza_si_ordine
agent_transport_valori

Justiţie
#

Autoritatea competentă
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Profesiile reglementate care
necesită cel puţin 3 ani de
studii superioare (diplomă a
unei universităţi sau a unui
colegiu universitar)

Profesiile reglementate
pentru care durata de studii
este inferioară duratei de 3
ani de studii superioare
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#

Autoritatea competentă

Profesiile reglementate care
necesită cel puţin 3 ani de
studii superioare (diplomă a
unei universităţi sau a unui
colegiu universitar)

Profesiile reglementate
pentru care durata de studii
este inferioară duratei de 3
ani de studii superioare

[2]
23 uniunea_nationala_a_barourilor_din_romania
avocat 5)
(2)
[3]
21 camera_nationala_a_consilierilor_in_proprietate_industriala_din_romania
consilier_in_proprietate_industriala
(3)
6)

22
oﬁciul_de_stat_pentru_inventii_si_marci
(3)
[11]
19 uniunea_nationala_a_practicienilor_in_insolventa_din_romania
(11)
[13]
18 consiliul_de_mediere
(24)
[19]
scoala_nationala_de_greﬁeri
(32)
[24]
[35]
20
(13)
[9]
[20]
(20) ministerul_justitiei
[21]
(21)
[22]
(22)
[23]
(23)

practician_in_insolventa

mediator
greﬁer

interpret_si_traducator_autorizat

consilier_juridic

interpret_si_traducator_autorizat

7)

consilier_de_probatiune

8)

expert_tehnic_judiciar
expert_criminalist

Sănătate

#

Profesiile reglementate
care necesită cel puţin 3
ani de studii superioare
(diplomă a unei
universităţi sau a unui
colegiu universitar)

Autoritatea competentă

Profesiile reglementate
pentru care durata de
studii este inferioară
duratei de 3 ani de
studii superioare

[29]
asistent_medical
asistent_medical
[41]
24
ministerul_sanatatii şi
(16)
moasa
ordinul_asistentilor_medicali_generalisti_moaselor_si_asistentilor_medicali_din_romania
[7]
<RS>
asistent_medical_generalist
<RS>
25
ministerul_sanatatii şi Colegiul Farmaciştilor din România - domeniul farmacie
farmacist
<RS>
26 ministerul_sanatatii şi Colegiul Medicilor Dentişti din România - domeniul medicină
medic_dentist
<RS> dentară
27
ministerul_sanatatii şi Colegiul Medicilor din România - domeniul medicină
medic
<RS>
biochimist_in_sistemul_sanitar
[15]
28 ordinul_biochimistilor_biologilor_si_chimistilor_in_sistemul_sanitar_din_romania
biolog_in_sistemul_sanitar
(15)
chimist_in_sistemul_sanitar
[17]
29 ordinul_tehnicienilor_dentari_din_romania
tehnician_dentar
(17)

Sănătate şi asistenţă socială
#

Autoritatea competentă

[18]
30 colegiul_national_al_asistentilor_sociali
(18)

https://www.cnred.edu.ro/imipqnet/

Profesiile reglementate care
necesită cel puţin 3 ani de Profesiile reglementate pentru care durata de
studii superioare (diplomă a studii este inferioară duratei de 3 ani de studii
unei universităţi sau a unui superioare
colegiu universitar)
asistent_social
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Autoritatea competentă

[14]
31 Colegiul Psihologilor din România
(14)

Lista autorităţilor competente pentru profesiile reglementate în România
Profesiile reglementate care
necesită cel puţin 3 ani de Profesiile reglementate pentru care durata de
studii superioare (diplomă a studii este inferioară duratei de 3 ani de studii
unei universităţi sau a unui superioare
colegiu universitar)
psiholog (inclusiv alte persoane
atestate în psihoterapie,
psihopedagogie_speciala sau
psihologie_judiciara – evaluarea
comportamentului simulat prin
tehnică poligraf)

[26]
[37]
32
interpret_limbaj_mimico-gestual interpret_limbaj_speciﬁc_persoanei_cu_surdocecitate
(26) ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice
[15] - Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
[51]
asistent_personal_profesionist
33
asistent_personal
[6a]
[52] ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice
34 - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
asistent_maternal
[6b] Adopţie
[53]
34bis ministerul_muncii_familiei_protectiei_sociale_si_persoanelor_varstnice
bona
[12]

Transporturi
#

Autoritatea
competentă

Profesiile reglementate care necesită cel puţin 3 ani de studii superioare (diplomă a unei universităţi sau a unui colegiu universitar)

meteorolog_aeronautic_prognozist
personal_aeronautic_pentru_protectia_navigatiei_aeriene_si_telecomunicatii_aeronautice_pna-tc
ministerul_transporturilor inginer_de_receptie_si_control_aeronave
[30] - Autoritatea Aeronautică personal_tehnic_aeronautic
[42] Civilă Română - profesii
auditor_de_securitate_a_aviatiei_civile
36 în domeniul
transporturilor aeriene

comandant
oﬁter_punte
oﬁter_punte_secund
sef_mecanic
oﬁter_mecanic
oﬁter_mecanic_secund
pilot_maritim
pilot_maritim_aspirant
oﬁter_punte
oﬁter_electrician

ministerul_transporturilor
- Autoritatea Navală
Română - profesii în
[31]
domeniul transporturilor
[43]
maritime / profesii în
37
domeniul transporturilor
maritime, maritime
portuare şi ﬂuviale

Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioară duratei de 3 ani de studii superioare
meteorolog_aeronautic_tehnician
personal_aeronautic_pentru_protectia_navigatiei_aeriene_si_telecomunicatii_aeronautice_pna-tc
personal_tehnic_aeronautic
dispecer_operatiuni_de_zbor
mecanic_navigant
pilot_aeronave
oﬁter_punte_portuar
sef_mecanic_portuar
oﬁter_mecanic_portuar
ajutor_oﬁter_mecanic

oﬁter_punte_maritim_aspirant
oﬁter_electrician_portuar
capitan_portuar
oﬁter_mecanic_maritim_aspirant
oﬁter_electrician_maritim_aspirant
sef_timonier_maritim
timonier_maritim
motorist
sef_de_echipaj_maritim
conducator_de_salupa_maritima
electrician
ﬁtter
pompagiu
capitan_ﬂuvial_categoria_a
capitan_ﬂuvial_categoria_b
timonier_ﬂuvial
sef_mecanic_ﬂuvial
mecanic
conducator_de_salupa_ﬂuviala
sef_de_echipaj_ﬂuvial
marinar
marinar_stagiar
mecanic_stagiar
electrician_de_bord
instructor_de_conducere_auto

profesor_de_legislatie_rutiera
conducator_de_atelier_din_domeniul_reparatiilor_si_sau_reglarilor_functionale_a_vehiculelor_rutiere_dezmembrarii_vehiculelor_scoase_din_uz_precum_si_in_domeniul_inlocuirii_de_sasiuri_caroserii_ale_vehiculelor
auditor_de_siguranta_rutiera
auditor_de_evaluare_de_impact_de_siguranta_rutiera
ministerul_transporturilor inspector_de_siguranta_rutiera
[32] - Autoritatea Rutieră
persoana_desemnata_sa_conduca_permanent_si_efectiv_activitatea_de_transport_rutier
[44] Română - profesii în
consilier_de_siguranta_pentru_transportul_rutier_al_marfurilor_periculoase
38 domeniul transporturilor
conducator_de_autovehicule_care_transporta_marfuri_periculoase
rutiere
conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_de_marfuri_cu_vehicule_a_caror_masa_maxima_autorizata_este_mai_mare_de_3_5_tone
conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_public_de_persoane
conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_cu_vehicule_avand_mase_si_sau_dimensiuni_de_gabarit_depasite
conducator_auto_care_efectueaza_transport_rutier_in_regim_de_taxi
[33]
inspector_itp
inspector_itp
[45]
ministerul_transporturilor
39
- registrul_auto_roman
(8e)
conducator_de_atelier_din_domeniul_reparatiilor_si_sau_reglarilor_functionale_a_vehiculelor_rutiere_dezmembrarii_vehiculelor_scoase_din_uz_precum_si_in_domeniul_inlocuirii_de_sasiuri_caroserii_ale_vehiculelor
[1d]
ministerul_transporturilor
[34]
- Direcţia Transport
lector_pentru_pregatirea_si_perfectionarea_profesionala_a_personalului_de_specialitate_din_domeniul_transporturilor_rutiere
35
Rutier
ministerul_transporturilor
mecanic_locomotiva
- Centrul Naţional de
Caliﬁcare şi Instruire
[46] Feroviară - CENAFER 40 profesii în domeniul
dispecer_de_traﬁc
[1f] transporturilor feroviare
Autoritatea Feroviară
Română

Turism, agrement, sport

#

Autoritatea competentă

[47]
ministerul_economiei - Autoritatea Naţională pentru
42
Turism
[2]
[50]
41 asociatia_nationala_a_salvatorilor_montani_din_romania
[4]
[54]
ministerul_apararii_nationale - Centrul de Scafandri din
44
Constanța (Unitatea Militară 02145)
[11]
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Profesiile
reglementate
care necesită
cel puţin 3
ani de studii
superioare
Profesiile reglementate pentru care durata de studii este
(diplomă a
inferioară duratei de 3 ani de studii superioare
unei
universităţi
sau a unui
colegiu
universitar)
ghid_de_turism

salvator_montan

scafandru
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#

Autoritatea competentă

Profesiile
reglementate
care necesită
cel puţin 3
ani de studii
superioare
Profesiile reglementate pentru care durata de studii este
(diplomă a
inferioară duratei de 3 ani de studii superioare
unei
universităţi
sau a unui
colegiu
universitar)

[55]
ministerul_tineretului_si_sportului - Centrul Naţional de
46
Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor
[13]
ministerul_tineretului_si_sportului [56]
federatia_romana_de_schi_biatlon

antrenor
monitor_de_schi_snowboard_si_sporturi_de_alunecare_pe_zapada

Diverse
alte_profesii
institutiile_de_invatamant_superior_recunoscute_in_romania
Sursa: anexe_legea_nr._200_2004, alte acte normative
1)

, 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7) , 8)
profesie reglementată în România care necesită cunoaşterea dreptului român
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