LISTA PROFESIILOR ŞI OCUPAŢIILOR PENTRU CARE EXISTĂ CERINŢE
SPECIALE LA ORGANIZAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE

Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

Ministerul
Afacerilor
Externe

1. Funcţii
diplomatice şi
consulare

Ministerul
Muncii, Familiei
şi Protecţiei
Sociale –
(1695/PP/
27.06.2008)

2. Profesiile sau
ocupaţiile din
domeniul de
competenţă al
MMFEŞ pentru
care există cerinţe
speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale se
regăsesc în anexa
2 la Legea nr.
200/2004 privind
recunoaşterea
diplomelor şi
calificărilor
profesionale
pentru profesiile
reglementate din
România

Ministerul
Muncii, Familiei
şi Protecţiei
Sociale –
Departamentul
Dialog Social,
Legislaţia Muncii
şi Relaţia cu
Parlamentul
661/DP/
19.03.2008

3. Specialist în
domeniul
securităţii şi
sănătăţii în muncă
4. Inspector în
domeniul
securităţii şi
sănătăţii în muncă

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

Legea 269/2003
privind Statutul Corpului
Diplomatic şi Consular al
României
H.G. 880/2005 privind
organizare şi funcţionarea
Institutului Diplomatic
Român

Ministerul Afacerilor Externe organizează
cursurile
Art2/2/a Institutul Diplomatic Român
organizează programe de pregătire şi
perfecţionarea în domeniul diplomatic al
membrilor corpului diplomatic şi
consular al României şi pentru alte
categorii de personal din cadrul M.A.E.
Art.3 I.D.R. atestă desfăşurarea
programelor aferente obiectului său de
activitate prin certificate specifice.

Hotărârea Guvernului nr.
1425/2006 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006

Direcţiile de Muncă şi Protecţie Socială
(Comisiile de abilitare a serviciilor
externe de prevenire şi protecţie şi de
avizare a documentaţiilor cu caracter
tehnic de informare şi instruire în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă)
„Documentaţiile care se supun avizării
conform art. 179, cap. VIII din HG nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006”
sunt printre altele şi suporturile de curs
destinate instruirii în domeniul securităţii şi

Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională
sănătăţii în muncă”.

Ministerul
Muncii, Familiei
şi Protecţiei
Sociale –
Autoritatea
Naţională pentru
Persoanele cu
Handicap
(adresa nr.
7631/14.05.2009)

Ministerul
Muncii, Familiei
şi Protecţiei
Sociale –
Autoritatea
Naţională pentru
Protecţia
Drepturilor
Copilului
(DPS/mrd/5828/
9.06.2009)

5. Asistent
personal al
persoanei cu
handicap grav

6. Interpret al
limbajului
mimico-gestual
sau al limbajului
specific al
persoanei cu
surdocecitate

7. Asistent
maternal

Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi
promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,
cu modificările şi
completările ulterioare
Ordinul nr.319/2007
privind aprobarea
Tematicii instruirii
asistenţilor personali ai
persoanelor cu handicap
grav, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 693
din 12.10.2007;

Autoritatea Naţională pentru Persoanele
cu Handicap nu emite avize furnizorilor de
formare profesională care doresc să se
autorizeze pentru ocupaţiile reglementate
conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap,
Furnizorii de formare profesională au
obligaţia de a respecta tematica prevăzută în
aceste ordine, în desfăşurarea cursurilor de
instruire.

Ordinul nr. 1640/2007
pentru aprobarea
Metodologiei de
autorizare a interpreţilor
limbajului mimico-gestual
si a interpreţilor limbajului
specific al persoanei cu
surdocecitate, publicat in
Monitorul Oficial, Partea I
nr. 662 din 27.09.2007,
Ordinul nr. 106/2006
privind aprobarea
Metodologiei de
organizare a cursului de
limbaj mimico-gestual,
publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 491
din 07.06.2006

„având în vedere intenţiile
de modificare profundă a
legislaţiei care
reglementează statutul
profesional al
asistentului maternal şi,
subsecvent, a ordinelor
35/2003 privind
aprobarea Standardelor
minime obligatorii
pentru asigurarea
protecţiei copilului la
asistentul maternal
profesionist şi,
respectiv, 137/2003 ale
Secretarului de stat al
ANPDC privind

Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

aprobarea programei
analitice”, ANPDC, prin
adresa
DPS/mrd/5828/9.06.2009,
roagă să se transmită
“celor interesaţi, să aibă în
vedere, deocamdată,
Standardele
ocupaţionale, domeniul
asistentă socială, cod
COR 513103, aprobate
în anul 2004, urmând ca
armonizarea solicitată de
furnizorii de formare/de
servicii să fie avută în
vedere în intervalul
imediat următor”.

Ministerul
Economiei,
Comerţului şi
Mediului de
Afaceri
(Protocol ISCIR
– ANC –
9245/16.11.2012)

8. Fochist cazane
de abur şi apă
fierbinte (Clasa A)
9. Fochist cazane
mici de abur
(clasa B)
10. Fochist
cazane de apă
caldă şi cazane de
abur de joasă
presiune (clasa C)
Obs. Absolvenţii
programelor de
calificare de
„Fochist” vor fi
autorizaţi ca
„Fochist clasa C”
(art. 24 si art. 25
din PT CR 8-2009)
11. Fochist
cazane conduse
de calculator
(clasa D)
12. Laborant
operator centrale
termice
13. Automatist
pentru
supraveghere şi
întreţinere cazane
14. Operator
umplere
recipiente GPL

Art. 21 din PT CR 8-2009

Art. 23 din PT CR 8-2009

Art. 26 din PT CR 8-2009

Prescripţia tehnică PT CR 8 a fost aprobată
prin Ordinul ministrului economiei nr.
2.154/2009 şi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 11 bis/08.01.2010
- ISCIR avizează programa de pregătire şi
suportul de curs în vederea autorizării
furnizorului;
- Furnizorii autorizaţi – pentru a desfăşura
programele de formare – trebuie să ateste
formatorii, conform prevederilor Ordinului
inspectorului de stat şef al ISCIR nr.
8/14.01.2009 cu modificările şi completările
ulterioare;

Art. 28 din PT CR 8-2009

Art. 32 din PT CR 8-2009

-ISCIR participă cu un reprezentant în
comisia de examinare a absolvenţilor,
conform prevederilor art. 8, alin. (2)1 din
„Metodologia certificării formării profesionale
a adulţilor” aprobată prin Ordinul comun
MMSSF/MECTS nr. 501/5.253/2003, cu
modificările şi completările ulterioare

Art.34 din PT CR 8-2009

Art.37 din PT CR 8-2009
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
15. Îmbuteliator
fluide sub
presiune
16. Macaragiu
Obs. Absolvenţii
programelor de
calificare de „
Maşinist pod
rulant” vor fi
autorizaţi ca
„Macaragiu gr. E”
(art. 42 şi art. 43
din PT CR 8-2009)
17. Stivuitorist
18. Liftier
19. Funicularist
(mecanic trolist)
20. Sudor manual
cu flacără de gaz
21. Sudor manual
cu arc electric
22. Sudor cu arc
electric acoperit
sub strat de flux
23. Sudor cu arc
electric cu
electrod fuzibil in
mediu de gaz
protector
24. Sudor cu arc
electric cu
electrod nefuzibil
in mediu de gaz
protector
25. Operator
sudare ţevi şi
fitinguri din
polietilena de
înaltă densitate
PEHD
26. Sudor

27. Operator
control
nedistructiv cu
radiaţii penetrante
28. Operator
control

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

Art.39 din PT CR 8-2009

Art.41 din PT CR 8/2009

Art.45 din PT CR 8-2009
Art.47 din PT CR 8-2009
Art.49 din PT CR 8-2009
Anexa 2 din PT CR 92010
Anexa 2 din PT CR 92010
Anexa 2 din PT CR 92010
Anexa 2 din PT CR 92010

Anexa 2 din PT CR 92010

Anexa 3 din PT CR 92010

Anexa 1 din PT CR 92010

Anexa 5, pct. 5.2 din PT
CR 6-2010

Anexa 5, pct. 5.3 din PT

Prescripţia tehnică PT CR 9 a fost aprobată
prin Ordinul ministrului economiei,
comerţului şi mediului de afaceri nr.
442/2010 şi publicată în Monitorul Oficial nr.
226bis/2010;
- ISCIR avizează programa de pregătire şi
suportul de curs în vederea autorizării
furnizorului;
- Furnizorii autorizaţi – pentru a desfăşura
programele de formare – trebuie să ateste
formatorii, conform prevederilor Ordinului
inspectorului de stat şef al ISCIR nr.
8/14.01.2009 cu modificările şi completările
ulterioare
- ISCIR, participă cu un reprezentant în
comisia de examinare a absolvenţilor,
conform prevederilor art. 8, alin. (2)1 din
“Metodologia certificării formarii profesionale
a adulţilor” aprobată prin Ordinul comun
MMSSF/MECT nr. 501/5.253/2003, cu
modificările şi completările ulterioare
Prescripţia tehnică PT CR 9 a fost aprobată
prin Ordinul ministrului economiei,
comerţului şi mediului de afaceri nr.
442/2010 şi publicată în Monitorul Oficial nr.
226bis/2010;
- ISCIR avizează programa de pregătire şi
suportul de curs în vederea autorizării
furnizorului;
Prescripţia tehnică PT CR 6 a fost aprobată
prin Ordinul ministrului economiei,
comerţului şi mediului de afaceri nr.
442/2010 şi publicată în Monitorul Oficial nr.
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
nedistructiv cu
ultrasunete
29. Operator
control
nedistructiv cu
lichide penetrante
30. Operator
control
nedistructiv cu
particule
magnetice

31. Operator
control
nedistructiv prin
curenţi turbionari

Ministerul
Sănătăţii Publice
(VIII D/EN 5383/
18.07.2008)

Ministerul
Justiţiei

32. Operator
control
nedistructiv
pentru verificarea
etanşeităţii
33.Operator
responsabil cu
supravegherea şi
verificarea
tehnică a
instalaţiilor RSVTI
34. Profesiile şi
ocupaţiile din
domeniul sanitar

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

CR 6-2010

226bis/2010;

Anexa 5, pct. 5.4 din PT
CR 6-2010

- ISCIR avizează programa de pregătire şi
suportul de curs în vederea autorizării
furnizorului;
- Furnizorii autorizaţi – pentru a desfăşura
programele de formare – trebuie să ateste
formatorii, conform prevederilor Ordinului
inspectorului de stat şef al ISCIR nr.
8/14.01.2009 cu modificările şi completările
ulterioare;
- ISCIR participă cu un reprezentant în
comisia de examinare a absolvenţilor,
conform prevederilor art. 8, alin. (2)1 din
“Metodologia certificării formării profesionale
a adulţilor” aprobată prin Ordinul comun
MMSSF/MECT nr. 501/5.253/2003, cu
modificările şi completările ulterioare

Anexa 5, pct. 5.5 din PT
CR 6-2010

Anexa 5, pct. 5.6 din PT
CR 6-2010

Anexa 5, pct. 5.7 din PT
CR 6-2010

Anexa I din Ordinul
Inspectorului de Stat Şef
nr. 130/2011, cu
modificările şi completările
ulterioare

Ordinul Inspectorului de Stat Şef nr.
130/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial
nr. 395/2011
Studiile şi criteriile de angajare şi promovare
pentru profesiile şi ocupaţiile din domeniul
sanitar sunt reglementate de către Ministerul
Sănătăţii Publice

35. Grefierdactilograf
36. Conducător
de carte funciară
37. Arhivarregistrator
38. Grefier

Ordinul MS nr. 1470/2005
pentru aprobarea
Criteriilor privind
angajarea şi promovarea
în funcţii, grade şi trepte
profesionale în unităţile
publice din sectorul
sanitar
H.G. 423/1999,
privind înfiinţarea
Centrului de Pregătire şi
Perfecţionare a Grefierilor
şi a Celuilalt Personal
Auxiliar de Specialitate
-ROF a CPPGCPAS

39. Agenţi pentru
servicii de
investiţii

Ordinul nr.
43/05.09.2005 pentru
aprobarea

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
atestă organismele de formare profesională
care organizează cursuri de pregătire

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a
Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar
de Specialitate
organizează cursurile şi eliberează atestate
cursanţilor.
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
financiare
40. Personal al
Compartimentului
de control intern
41. Consultanţi
de investiţii
42. Alte profesii
specifice

Consiliul de
Mediere

43. Mediator

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

Regulamentului nr.
7/2005 de modificare a
Regulamentului nr.
1/2003 privind atestarea
organismelor de formare
profesională a operatorilor
şi specialiştilor pe piaţa de
capital.

profesională pentru piaţa de capital şi
eliberează atestat profesional la cererea
persoanei care a obţinut certificatul de
absolvire

Legea nr. 192/2006
privind medierea şi
organizarea profesiei de
mediator
HG 12 din 07.09.2007
(Anexa 1)
Privind aprobarea
standardului de formare a
mediatorului.

Legea nr. 192/2006 Art. 9 alin.(1)
Formarea profesională a mediatorilor se
asigură prin organizarea de cursuri de
specialitate de către furnizori de formare
care au fost autorizaţi conform legislaţiei în
materia formării profesionale a adulţilor şi
de către instituţii de învăţământ superior
acreditate.
2) Programele de formare în domeniul
medierii vor fi întocmite pe baza criteriilor
cuprinse în standardele de formare în
domeniu elaborate de Consiliul de Mediere
şi avizate in prealabil de către acesta.
Legea nr. 192/2006 Art. 11
Consiliul de Mediere verifică organizarea şi
desfăşurarea cursurilor şi aplicarea
standardelor de formare iniţiala şi continuă.
Ministerul Afacerilor Interne - Arhivele
Naţionale

44. Arhivar

Ministerul
Afacerilor
Interne Arhivele
Naţionale
(adresa nr.
ANB – 11.015-R/
09.10.2014;
adresa nr.
ANB – 11.062-R/
12.11.2014)

Legea Arhivelor
Naţionale nr. 16/1996,
republicată
45. Arhivist

Arhivele Naţionale vor aviza programele de
pregătire teoretică şi practică ale furnizorilor
de formare profesională care doresc să se
autorizeze în baza Ordonanţei Guvernului
nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulţilor, republicată, pentru organizarea de
cursuri pentru ocupaţiile de Arhivist şi
Arhivar.
Avizul Arhivelor Naţionale se acordă în baza
unor programe-cadru publicate pe site-ul
http://www.arhivelenationale.ro/, programe
care vor fi respectate în totalitate în vederea
avizării, până la revizuirea standardelor în
baza noii metodologii.
Persoană de contact: Alina Constantinescu,
consilier pregătire profesională, Biroul
Resurse Umane, tel. 021.303.70.80, int.
15.772, e-mail:
resurseumane.an@mai.gov.ro
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Departamente şi
Autorităţi

Ministerul
Internelor şi
Reformei
Administrative
(235438/
19.06.2008)

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

46. Ofiţer de
poliţie

Legea nr. 360/2002
privind statutul poliţistului

47. Agent de
poliţie

Legea nr. 360/2002
privind statutul poliţistului

48. Ofiţer de
poliţie de frontieră

49. Agent de
poliţie de frontieră
Ministerul
Internelor şi
Reformei
Administrative
(235438/
19.06.2008)
IGPR
(683622/09.07.20
08)

Act normativ

50. Ofiţer jandarm

51. Subofiţer
jandarm

52. Inginer
instalaţii pentru
construcţii-ofiţer
pompieri
53. Subofiţer de
pompieri şi
protecţie civilă

Legea nr. 360/2002
privind statutul poliţistului
OG nr. 104/2001 privind
organizarea şi
funcţionarea Poliţiei de
Frontieră Române
OG nr. 105/2001 privind
frontiera de stat a
României
Legea nr. 360/2002
privind statutul poliţistului
OG nr. 104/2001 privind
organizarea şi
funcţionarea Poliţiei de
Frontieră Române
OG nr. 105/2001 privind
frontiera de stat a
României
Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare
Legea nr. 550/2004
privind organizarea şi
funcţionarea Jandarmeriei
Române
Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare
Legea nr. 550/2004
privind organizarea şi
funcţionarea Jandarmeriei
Române
Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva
incendiilor
Legea nr. 481/2004
privind protecţia civilă
OG nr. 88/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

Inspectoratul General al Poliţiei Române
Academia de Poliţie
Inspectoratul General al Poliţiei Române
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile
Lascăr” Câmpina
Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu
Mureşan” Cluj Napoca

Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră
Academia de Poliţie

Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră
Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de
Frontieră „Avram Iancu” Oradea

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Române
Academia de Poliţie

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Române
Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi
„Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă
Academia de Poliţie – Facultatea de
Pompieri
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”

7

Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

54. Maistru militar
auto

55. Agent de
securitate

Act normativ

publice comunitare pentru
situaţii de urgenţă
HG nr. 1490/2004 pentru
aprobarea
Regulamentului de
organizare şi funcţionare
şi a organigramei
Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă
Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările
ulterioare;
HG nr. 301/2012 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională
Boldeşti

Inspectoratul
General al Poliţiei
Române Direcţia de Ordine
Publică

a) Calificare cf.
Programei cadru
IGPR
b) Participare poliţist
în comisia de
examinare
c) Perfecţionare cf.
Programei cadru
IGPR / anual

Inspectoratul
General al Poliţiei
Române Direcţia de Ordine
Publică

Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
a) Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
b) Participare poliţist
în comisia de
examinare
Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
a) Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
b) Participare poliţist
în comisia de

56. Agent control
acces
57. Agent de
securitate incinte
58. Agent gardă
de corp
59. Agent de
intervenţii pază şi
ordine
Ministerul
Internelor şi
Reformei
Administrative
(235438/
19.06.2008)

60. Agent
transport valori
61. Agent
conductor câini
de serviciu

62. Manager de
securitate

63. Inginer
sisteme de
securitate
64. Proiectant
sisteme de
securitate

Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările
ulterioare;
HG nr. 301/2012 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor Adresa nr. 343.195 din
14.09.2012 (IGPR –
Direcţia de ordine publică)
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

examinare
a) Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
b) Participare poliţist
în comisia de
examinare

65. Evaluator de
risc de
efracţie/Evaluator
de risc la
securitatea fizica
66. Tehnician
pentru sisteme de
detecţie,
supraveghere
video, control
acces

Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR
Specializare cf.
Programei cadru a
IGPR

67. Consultant de
securitate
68. Dispecer
centru de alarma
69. Tehnician
pentru sisteme şi
instalaţii de
semnalizare
70. Şef obiectiv
71. Şef tură
72. Şef formaţie
pază şi ordine
73. Inspector de
securitate
74. Agent de
securitate pentru
personalul care
provine din
sistemul de
apărare, ordine
publică şi
siguranţă
naţională
75. Director
departament
securitate
76. Personal din
domeniul jocurilor
de noroc
(manager/administrator, casier)
77. Agent cu
atribuţii pe linia
ordinii şi
siguranţei publice
în incinta arenelor
sportive (steward)

Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările
ulterioare;
HG nr. 301/2012 pentru
aprobarea Normelor
metodologice de aplicare
a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi
protecţia persoanelor

Inspectoratul General al Poliţiei Române Direcţia de Ordine Publică

HG nr. 251/1999 privind
condiţiile de autorizare,
organizare şi exploatare a
jocurilor de noroc

Inspectoratul General al Poliţiei Române
Direcţia de Investigare a Fraudelor

Legea nr. 4/2008 privind
prevenirea şi combaterea
violenţei cu ocazia
competiţiilor şi a jocurilor
sportive

Inspectoratul General al Jandarmeriei
Române
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă şi Ministerul Sănătăţii Publice

Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul
sănătăţii
Titlul IV

78. Paramedic

Ordin comun MIRA şi
MSP nr. 1092/1500 din
2006 privind stabilirea
competenţelor şi
atribuţiilor echipajelor
publice de intervenţie de
diferite niveluri în faza
prespitalicească
OMAI 158/2007

Ministerul
Internelor şi
Reformei
Administrative
prin
Inspectoratul
General pentru
Situaţii de
Urgenţă
(73389/
04.09.2008)

Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă

79. Cadru tehnic
cu atribuţii în
domeniul
prevenirii şi
stingerii
incendiilor

Ministerul
Internelor şi
Reformei

Legea 95/2006
- Art. 89 alin.(1) si (2) - ,,(1) Personalul
paramedical care activează în cadrul
echipajelor de prim ajutor calificat este
pregătit în instituţiile de învăţământ şi în
centrele de formare specializate aflate in
structura Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă.
(2) Formarea personalului specializat în
acordarea primului ajutor calificat se va
efectua pe baza unui program aprobat de
inspectorul general al Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă, acreditat
şi autorizat de Ministerul Sănătăţii Publice şi
Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Acesta
include condiţiile de certificare şi
recertificare a personalului, precum şi
necesităţile de formare continuă.’’

80. Inspector de
protecţie civilă

Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva
incendiilor
HGR 1490/2004 pentru
aprobarea
Regulamentului de
organizare şi funcţionare
şi a organigramei
Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă

Legea nr. 481/2004
privind protecţia civilă

Legea 307/2006
- Art. 12 alin. (1) ,,(1) Autorităţile
administraţiei publice centrale şi celelalte
organe centrale de specialitate, Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, consiliile
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
judeţene sau locale, instituţiile publice şi
operatorii economici au obligaţia să
angajeze cel puţin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor
atestaţi potrivit metodologiei elaborate de
Inspectoratul General. Ocupaţiile de cadru
tehnic şi personal de specialitate cu atribuţii
în domeniul apărării împotriva incendiilor
sunt definite pe baza standardelor
ocupaţionale aprobate conform legislaţiei în
vigoare.”
HGR 1490/2004
- Art. 11 lit. u) ,,organizează şi controlează
formarea, evaluarea şi certificarea
competenţei profesionale a persoanelor şi
cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor şi protecţiei
civile’’
Legea 481/2004
- Art. 13- „(1) La toate nivelurile de
competenţă, în structurile cu activitate
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

Act normativ

Administrative
prin
Inspectoratul
General pentru
Situaţii de
Urgenţă
(73389/
04.09.2008)

Ministerul
Internelor şi
Reformei
Administrative
prin
Inspectoratul
General pentru
Situaţii de
Urgenţă
(73389/
04.09.2008)

81. Şef serviciu
voluntar/privat
pentru situaţii de
urgenţă

Legea 307/2006 privind
apărarea împotriva
incendiilor

82. Şef
compartiment
pentru prevenire

HGR 1490/2004 pentru
aprobarea
Regulamentului de
organizare şi funcţionare
şi a organigramei
Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă

83. Şef formaţie
intervenţie,
salvare şi prim
ajutor
84. Specialişti
pentru prevenire
85. Servant
pompier
86. Şef grupă
intervenţie
87. Şef echipă
specializată
88. Mecanic utilaj

OMAI nr. 718/2006
modificat cu OMAI nr.
195/2007 şi nr. 158/2007
pentru aprobarea
Criteriilor de performanţă
privind structura
organizatorică şi dotarea
serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă, cu

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională
permanentă sau temporară din Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă se constituie structuri specializate în
domeniul protecţiei civile.
(2) La nivelul municipiilor , al oraşelor, al
comunelor , al instituţiilor publice şi al
operatorilor economici cuprinşi în
clasificarea din punct de vedere al protecţiei
civile, se încadrează personal de specialitate
cu atribuţii în domeniul protecţiei civile.
...
(4) Personalul de specialitate prevăzut la
alin. (2) asigură permanent coordonarea
planificării şi a realizării activităţilor şi
măsurilor de protecţie civilă, participă la
pregătirea serviciilor de urgenţă, a
salariaţilor şi/sau a populaţiei şi asigura
coordonarea secretariatelor tehnice ale
comitetelor pentru situaţii de urgenţă,
respectiv a celulelor de urgenţă.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (3), cu
excepţia celor încadrate la societăţi
comerciale şi regii autonome, sunt
funcţionari publici şi, pe timpul îndeplinirii
atribuţiilor de serviciu , sunt învestite, în
calitate de inspectori de protecţia civilă, cu
exerciţiul autorităţii publice. Calitatea de
inspector de protecţie civilă se atribuie prin
ordin sau prin dispoziţie scrisă a
angajatorului.
(6) Personalul de specialitate poate fi
încadrat în muncă sau în serviciu, după caz,
numai după obţinerea unui certificat de
competenţe profesionale
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă
Legea 307/2006
- Art. 32 alin.(3) - ,,constituirea, încadrarea şi
dotarea serviciilor de urgenţă
voluntare/private se realizează pe baza
criteriilor de performanţă elaborate de
Inspectoratul General şi aprobate în ordin al
ministrului administraţiei şi internelor”
- Art. 34 alin. (1) - ,,formarea, evaluarea şi
certificarea competenţei profesionale a
personalului serviciilor de urgenţă voluntare
sau private se realizează de centre de
formare şi evaluare abilitate prin lege,
avizate de Inspectoratul General”,
HGR 1490/2004
- Art. 11 lit. u) - ,,organizează şi controlează
formarea, evaluarea şi certificarea
competenţei profesionale a persoanelor şi

11

Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
89. Conducător
autospecială

Ministerul
Internelor şi
Reformei
Administrative
prin
Inspectoratul
General pentru
Situaţii de
Urgenţă
(73389/
04.09.2008)

Ministerul
Apărării
(C4495/
02.07.2008;
A 8034 /
20.07.2010)

90. Proiectant
sisteme de
securitate
91. Inginer
sisteme de
securitate
92. Ignifugator
93. Operator
termoprotecţie
94. Operator în
verificarea,
reîncărcarea şi
repararea
stingătoarelor de
incendiu
95. Operator în
verificarea,
întreţinerea şi
repararea
autospecialelor
destinate apărării
împotriva
incendiilor
96. Tehnician
pentru sisteme şi
instalaţii de
semnalizare,
alarmare şi
alertare în caz de
incendiu
97. Tehnician
pentru sisteme şi
instalaţii de
limitare şi
stingere a
incendiilor
98. Operator în
verificarea,
întreţinerea şi
repararea
instalaţiilor
speciale de
prevenire şi
stingere a
incendiilor
99. Ofiţeri în
activitate
100. Maiştri
militari în
activitate
101. Subofiţeri în
activitate

Act normativ

modificările şi completările
ulterioare

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională
cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor şi protecţiei
civile.’’
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă

Legea 307/2006 privind
apărarea împotriva
incendiilor
HGR 1490/2004 pentru
aprobarea
Regulamentului de
organizare şi funcţionare
şi a organigramei
Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă
OMIRA nr. 252/2007
pentru aprobarea
Metodologiei de atestare
a persoanelor care
proiectează, execută,
verifică, întreţin şi/sau
repară sisteme şi instalaţii
de apărare împotriva
incendiilor, efectuează
lucrări de termoprotecţie
şi ignifugare, de verificare,
întreţinere şi reparare a
autospecialelor şi a altor
mijloace tehnice destinate
apărării împotriva
incendiilor

Legea învăţământului
nr. 84/1995 (art. 97)
HG nr. 606/2005 privind
organizarea programelor
de studii universitare în
instituţii militare de
învăţământ superior din

Legea 307/2006
- Art. 51 - ,,(1) Proiectarea, executarea,
verificarea, întreţinerea şi repararea
sistemelor şi instalaţiilor de apărare
împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de
termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, de
întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a
altor mijloace destinate apărării împotriva
incendiilor se efectuează de către persoane
fizice şi juridice atestate.
(2) Atestarea persoanelor prevăzute la alin.
(1) se face pe baza metodologiei elaborate
de Inspectoratul General, aprobată de
ministrul administraţiei şi internelor şi
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I.’’
HGR 1490/2004
- Art. 11 lit. v) ,, organizează şi controlează
atestarea persoanelor fizice şi juridice pentru
prestarea lucrărilor de termoprotecţie şi
ignifugare, precum şi a celor de verificare,
întreţinere şi reparare a mijloacelor destinate
apărării împotriva incendiilor’’
OMIRA 252/2007
- Art. 1 - ,,Prezenta metodologie stabileşte
cadrul de desfăşurare a activităţii de atestare
a persoanelor care proiectează, execută,
verifică, întreţin şi/sau repară instalaţii de
semnalizare, alarmare şi alertare în caz de
incendiu, proiectează, verifică, întreţin şi/sau
repară sisteme şi instalaţii de limitare şi
stingere a incendiilor, efectuează lucrări de
termoprotecţie cu vopsele termospumante
sau cu produse de torcretare, de ignifugare
a materialelor combustibile, de verificare,
reîncărcare şi reparare a stingătoarelor şi
reparare a autospecialelor destinate apărării
împotriva incendiilor.’’
Ministerul Apărării
Direcţia management resurse umane
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
102. Soldaţi şi
gradaţi voluntari

103. Scafandru
104. Scafandru
lucrător
subacvatic
105. Scafandru
şef grup
106. Scafandru
şef utilaj
107. Scafandru
greu
108. Scafandru
salvator
109. Şef de
scufundare
110. Operator
barocameră
111. Tehnician de
scufundare

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

subordinea Ministerului
Apărării
Legea nr. 384/2006
privind statutul soldaţilor şi
gradaţilor voluntari
HG nr. 582/2001 pentru
aprobarea Ghidului
carierei militare
HG nr. 350 din 21 iulie
1993 privind pregătirea,
antrenarea,
perfecţionarea pregătirii şi
brevetarea scafandrilor;
Ordinul comun pentru
aprobarea “Normelor
privind pregătirea,
organizarea şi protecţia
muncii în activitatea de
scufundare” al
Ministerului Apărării
Naţionale nr. M29 din
24.10.1995 şi Ministerul
Muncii şi Protecţiei
Sociale nr. 363 din
31.10.1995, publicat în
Monitorul Oficial al
României numărul 272 din
23 noiembrie 1995

Centrul de Scafandri Constanţa
(Unitatea Militară 02150) „funcţionează ca
unitate militară bugetară şi ca organ unic de
brevetare a scafandrilor, de autorizare şi
inspectare a activităţilor subacvatice cu
scafandri” (HG nr. 350 din 21 iulie 1993 –
art. 2)

112. Acar

Ministerul
Transporturilor
(3025/
29.08.2008)

Ministerul
Transporturilor
(3025/
29.08.2008)

113. Mecanic
drezină pantograf
114. Conducător
tren ajutor,
conducător tren
macara
115. Conducător
tren, şef tren
116. Controlor
acces metrou
117. Casier
metrou
118. Casier cf
119. Dispecer
circulaţie M
120. Dispecer
energetic feroviar
121. Dispecer
energetic feroviar
şef
122.
Electromecanic
SCB
123.

HG 1663/2004,
OMT 2261/2005 privind
aprobarea Metodologiilor
de organizare şi de
derulare a programelor de
formare – calificare,
perfecţionare şi verificare
profesională periodică a
personalului care
efectuează activităţi
specifice desfăşurării
transportului feroviar

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire
Feroviară – CENAFER

HG 1663/2004,
OMT 2261/2005 privind
aprobarea Metodologiilor
de organizare şi de
derulare a programelor de
formare – calificare,
perfecţionare şi verificare

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire
Feroviară – CENAFER
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
Electromecanic
IFTE
124.
Electromecanic
IFTE
(întreţinere LC)
125.
Electromecanic
TTR
126. Frânar

Ministerul

127. Impiegat de
mişcare la metrou
128. Impiegat de
mişcare, şef tură
mişcare
129. Macaragiu
tren ajutor,
macaragiu tren
intervenţie
130. Magaziner
tranzit, magaziner
comercial
131. Maistru
lucrări artă,
sudura căii
132. Maistru linii,
maistru artă (în
activitatea de
construcţii CF)
133. Manevrant
vagoane
134. Maşinist
lucrări cale şi L.A.
135. Mecanic
locomotivă
automotor,
mecanic ajutor
locomotivăautomotor
136. Mecanic
locomotivă
automotor şi rame
electrice la
metrou, mecanic
ajutor locomotivăautomotor şi rame
electrice la
metrou
137. Mecanic
maşini grele de
cale, mecanic
ajutor maşini
grele de cale
138. Mecanic

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

profesională periodică a
personalului care
efectuează activităţi
specifice desfăşurării
transportului feroviar

HG 1663/2004,
OMT 2261/2005 privind
aprobarea Metodologiilor
de organizare şi de
derulare a programelor de
formare – calificare,
perfecţionare şi verificare
profesională periodică a
personalului care
efectuează activităţi
specifice desfăşurării
transportului feroviar

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire
Feroviară – CENAFER

HG 1663/2004,

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire
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Departamente şi
Autorităţi

Transporturilor
(3025/
29.08.2008)

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
maşini grele
sudura căii,
mecanic ajutor
maşini grele
sudura căii
139. Montator l
SCB
140. Montator l
TTR
141. Montator l
IFTE
142. Operator
circulaţie M (din
regulatorul de
trafic)
143. Păzitor
barieră
144. Picher

Act normativ

OMT 2261/2005 privind
aprobarea Metodologiilor
de organizare şi de
derulare a programelor de
formare – calificare,
perfecţionare şi verificare
profesională periodică a
personalului care
efectuează activităţi
specifice desfăşurării
transportului feroviar

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională
Feroviară – CENAFER

145. Responsabil
SC
146. Revizor ace
147. Revizor cale,
revizor puncte
periculoase,
revizor cale şi
puncte
periculoase
148. Revizor
tehnic vagoane
149. Sudor
întreţinere cale şi
aparate cale
150. Şef district
(linii, SCB, TTR,
LC, poduri
exploatare utilaje)
151. Şef echipă
întreţinere lucrări
artă, şef echipă
întreţinere cale
152. Şef manevră,
inclusiv din
exploatarea
instalaţiei WSSB
153. Şef staţie,
şef staţie adjunct,
şef staţie rezervă
154. Şef staţie, şef
staţie adjunct, şef
staţie rezervă
numai activitatea
operatorilor de
transport feroviar
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
155. Şef tură
regulator M
156. Timonier –
programe de
perfecţionare

157. Motorist –
programe de
calificare
Ministerul
Transporturilor
(3025/
29.08.2008)

158. Electrician de
bord – programe
de perfecţionare
159. Marinar –
programe de
perfecţionare
160. Fitter –
programe de
perfecţionare
161. Pompagiu –
programe de
perfecţionare
Ministerul
Transporturilor
(3025/
29.08.2008)
Autoritatea
Aeronautică
Civilă Română
(16077/
09.07.2008)
Piloţi privaţi şi
civili şi piloţi

162. Pilot avion

163. Pilot
elicopter
164. Pilot planor

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

- Legea nr.107/1992
pentru aderarea României
la Convenţia
internaţională privind
standardele de pregătire a
navigatorilor,
brevetare/atestare şi
efectuare a serviciului de
cart, adoptată la Londra la
7 iulie 1978 (STCW 1978)
- Legea nr.20/2001
privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.
122/2000 pentru
acceptarea
amendamentelor la anexa
la Convenţia
internaţională privind
standardele de pregătire a
navigatorilor,
brevetare/atestare şi
efectuare a serviciului de
cart, adoptata la Londra la
7 iulie 1978 (STCW
1978), şi a codului privind
pregătirea,
brevetarea/atestarea şi
efectuarea serviciului de
cart (Codul STCW)
Ordinul Ministerului
Transporturilor,
Construcţiilor şi
Turismului nr. 214/2007
pentru aprobarea criteriilor
minime de pregătire şi
perfecţionare a
personalului navigant
maritim şi maritim-portuar
român care nu intră sub
incidenţa Convenţiei
STCW
JAR-FCL1 adoptat prin
OMT nr. 248/1999;
Directiva 91/670/CEE;
Regulamentul (CE)
216/2008
JAR-FCL2 adoptat prin
OMT nr. 248/1999;
Directiva 91/670/CEE;
Regulamentul (CE)
216/2008

Autoritatea Navală Română aprobă şi
monitorizează activitatea formelor de
pregătire aprobate în vederea obţinerii şi
menţinerii brevetelor şi a certificatelor de
capacitate ale personalului navigant.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
(AACR)

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
(AACR)

RACR-LPAN 2 aprobat
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

comerciali civili

Ministerul
Transporturilor
(3025/
29.08.2008)

165. Pilot balon
liber

166. Navigator
aerian

167. Mecanic
navigant
168. Medic
medicină
aeronautică
169. Personal
tehnic aeronautic

170. Controlor
trafic aerian

Ministerul
Transporturilor
(3025/
29.08.2008)
Autoritatea
Aeronautică
Civilă Română
(16077/
09.07.2008)

171. Însoţitor de
bord
172. Inginer de
recepţie şi control
aeronave
173. Meteorolog
aeronautic
174. Dispecer
operaţiuni zbor
175. Operator
radionavigant
176. Sudori de
aviaţie
177. Personal de
control
nedistructiv (NDT)
178. Personal
aeronautic
navigant
paraşutist

Act normativ

prin OMLPTL nr.
1038/2003;
Anexa 1 OACI
JAR – FCL 4
RACR-LPAN 2 aprobat
prin OMLPTL nr.
1038/2003;
Anexa 1 OACI
RACR-LPN 5 aprobat prin
OMTCT nr.
1116/20.06.2006;
Anexa 1 OACI
RACR-LPN 5 aprobat prin
OMTCT nr.
1116/20.06.2006;
Anexa 1 OACI

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
(AACR)

JAR-FCL3 adoptat prin
OMT nr 248/1999
RACR-LPTA aprobat prin
OMLPTL 69/23.01.2003;
Regulamentul (CE) nr.
2042/2003
OMT nr. 794/2008 pentru
aprobarea RACR-LCTA
„Licenţierea controlorilor
de trafic aerian”, ediţia
1/2008;
Directiva 2006/23/CE
RACR-LPN 5 aprobat prin
OMTCT nr.
1116/20.06.2006
RACR-LPN 5 aprobat prin
OMTCT nr.
1116/20.06.2006
RACR-LMET aprobat prin
OMTCT nr.
650/05.04.2004
Anexa 1,3 OACI
RACR-LDOZ aprobat prin
OMTCT nr. 1288/2006;
Anexa 1 OACI
RACR-LPN 5 aprobat prin
OMTCT nr.
1116/20.06.2006;
Anexa 1 OACI
RACR-NDT aprobat prin
OMTCT nr. 2175/2004

Autoritatea Aeronautică Civilă Română
(AACR)

RACR-NDT aprobat prin
OMLPTL nr. 1348/2002
RACR-LPAN P aprobat
prin OMTCT 1997/2006
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
179. Ingineri de
recepţie si control
mijloace PNA-Tc

180. Personalul
tehnic pentru
protecţia
navigaţiei aeriene
(PNA – TC)

181. Personal
tehnic pentru
protecţia
navigaţiei aeriene
(PNA – TC)

182. Conducători
auto care
efectuează
transport de
persoane în regim
de taxi
183. Conducători
auto care
efectuează
transport în regim
de închiriere
Ministerul
Transporturilor
(3025/
29.08.2008)

184. Conducători
auto care
transportă mărfuri
periculoase

185. Conducători
auto care
efectuează
transport rutier de
mărfuri cu
vehicule a căror
masă max. este
de 7,5 tone

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

RACR-LPN 5 aprobat prin
OMTCT nr.
1116/20.06.2006
RACR – LPNACOM
Proceduri de acordare,
echivalare, prelungire,
suspendare sau retragere
a brevetului şi a licenţei
de funcţionare a
personalului aeronautic
nenavigant de protecţie a
navigaţiei aeriene şi
telecomunicaţii
aeronautice
RACR – LPNACOM
Proceduri de acordare,
echivalare, prelungire,
suspendare sau retragere
a brevetului şi a licenţei
de funcţionare a
personalului aeronautic
nenavigant de protecţia
navigaţiei aeriene şi
telecomunicaţii
aeronautice.
OMT nr. 3/2008 pentru
aprobarea Normelor
privind atestarea
profesională a
conducătorilor auto care
efectuează transport în
regim de taxi sau
transport în regim de
închiriere şi agrearea
autovehiculelor care
efectuează transport în
regim de taxi
OMT nr. 640/2007 pentru
aprobarea Normelor
privind pregătirea şi
atestarea profesională a
conducătorilor auto care
efectuează transport rutier
de mărfuri periculoase
OMLPTL nr. 597/2003
pentru stabilirea condiţiilor
de obţinere a atestatului
profesional de către
conducătorii auto care
efectuează transport rutier
de mărfuri cu vehicule a
căror masă maximă
autorizată este de 7,5
tone şi transport rutier
public de persoane şi

MT – DGITR
reglementează pregătirea personalului
Autoritatea Rutieră Română – ARR
examinează personalul şi eliberează
atestatele

18

Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

transport rutier cu
vehicule privind mase
şi/sau dimensiuni cu
gabarit depăşit

186. Conducători
auto transport
rutier public de
persoane

Ministerul
Transporturilor
(3025/
29.08.2008)

187. Conducători
auto transport
rutier cu vehicule
având mase
şi/sau dimensiuni
cu gabarit
depăşite

OMLPTL nr. 597/2003
pentru stabilirea condiţiilor
de obţinere a atestatului
profesional de către
conducătorii auto care
efectuează transport rutier
de mărfuri cu vehicule a
căror masa maximă
autorizată este mai mare
de 7,5 tone şi transport
rutier public de persoane
şi transport rutier cu
vehicule privind mase
şi/sau dimensiuni cu
gabarit depăşit
OMTCT nr. 42/2006
privind condiţiile de
pregătire profesională
iniţială şi continuă a
anumitor categorii de
conducători auto
OMLPTL nr. 597/2003
pentru stabilirea condiţiilor
de obţinere a atestatului
profesional de către
conducătorii auto care
efectuează transport rutier
de mărfuri cu vehicule a
căror masă maximă
autorizată este mai mare
de 7,5 tone, transport
rutier public de persoane
OMTCT nr. 42/2006
privind condiţiile de
pregătire profesională
iniţiala şi continuă a
anumitor categorii de
conducători auto

MT – DGITR
reglementează pregătirea personalului
Autoritatea Rutieră Română – ARR
examinează personalul şi eliberează
atestatele

MT – DGITR
reglementează pregătirea personalului
Autoritatea Rutieră Română – ARR
examinează personalul şi eliberează
atestatele
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

188. Persoană
desemnată să
conducă
permanent şi
efectiv activitatea
de transport

189. Profesor de
legislaţie rutieră
190. Instructor de
conducere auto

191. Consilier de
siguranţă pentru
transport rutier şi
mărfuri
periculoase

Ministerul
Transporturilor
(3025/
29.08.2008)

Ministerul
Turismului
(prin adresa
secretar de stat
- preşedinte
CNFPA
nr.
857/15.12.2009)

192. Lector în
transportul rutier

195. Ghid de
turism
196. Ghid naţional
de turism
(touroperator)
197. Ghid de
turism specializat
pentru anumite
segmente ale
serviciilor
turistice
198. Agent de
turism
199. Manager in

Act normativ

Ordin MT 761/1999
privind desemnarea,
pregătirea şi atestarea
profesorilor, a persoanelor
care conduc permanent şi
efectiv activitatea de
transport rutier, cu
modificările şi completările
ulterioare
Instrucţiuni comune.
1224/ 3134/2000 (MI şi
MT) privind autorizarea
profesorilor de legislaţie
rutieră şi a instructorilor
de conducere auto
OMTCT nr. 1044/2003
privind aprobarea
Regulamentului pentru
desemnarea, pregătirea
profesională şi
examinarea consilierilor
de siguranţă pentru
transportul rutier, feroviar
sau pe căile navigabile
interioare al mărfurilor
periculoase, cu
modificările şi completările
ulterioare
OMTCT nr. 1065/2003
pentru aprobarea
Normelor metodologice
privind atestarea
profesională a lectorilor
necesari procesului de
pregătire şi perfecţionare
profesională a
personalului de
specialitate din domeniul
transporturilor rutiere
H.G. nr. 305/2001 privind
atestarea şi utilizarea
ghizilor de turism, cu
modificările şi completările
ulterioare

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

MT – DGITR
reglementează pregătirea personalului
Autoritatea Rutieră Română – ARR
examinează personalul şi eliberează
atestatele

MT – DGITR
reglementează pregătirea personalului
Autoritatea Rutieră Română – ARR
examinează personalul şi eliberează
atestatele

MT – DGITR
reglementează pregătirea personalului
Autoritatea Rutieră Română – ARR
examinează personalul şi eliberează
atestatele

Ordinul Ministrului
Transporturilor,
Construcţiilor şi
Turismului nr. 637 din 1
aprilie 2004 pentru
aprobarea Normelor
metodologice privind
condiţiile şi criteriile pentru
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
activitatea de
turism
200. Director de
hotel/motel/hotel
pentru
tineret/hostel/cam
ping/sat de
vacanţă/popas
turistic
201. Director de
agenţie de turism,
touroperatoare/de
tailistă/filială/sucu
rsală
202.Director de
restaurant/rotiseri
e/cramă/braserie/
berărie /gradină
de vară/bar de
noapte/bar de
zi/cafe bar –
cafenea/discobar(discotecăă)/bufet
bar/unităţi tip
fastfood/cofetărie/
patiserie
203. Cabanier
204. Cameristă
hotel
205. Guvernantă
de hotel/etaj
206. Lucrător
hotelier
207. Recepţioner
de hotel
208. Sef de
recepţie hotel
209. ministrator
pensiune turistică
210. Somelier
211. Barman
preparator
212. Bucătar
specialist/vegetari
an/dietetician
213. Şef de sală
restaurant (maître
d’hotel)

Ministerul
Agriculturii şi
Dezvoltării
Rurale
(197764/

214. Gradator
autorizat

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

selecţionarea,
şcolarizarea, atestarea şi
utilizarea ghizilor de
turism
HG nr. 238/2001 privind
condiţiile de acordare a
licenţei şi brevetului de
turism

Autoritatea de reglementare pentru
Sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante,
avizează documentaţia aferentă
organizării programelor de formare
profesională

Ordinul Ministrului
Turismului nr. 170/2001
pentru aprobarea
Normelor metodologice
privind criteriile şi
metodologia pentru
eliberarea licenţelor şi
brevetelor de turism, cu
modificările şi completările
ulterioare
H.G. nr. 709/2009 privind
clasificarea structurilor de
primire turistice

OMÎMMCTPL nr.
636/2008 pentru
aprobarea Normelor
metodologice privind
clasificarea structurilor de
primire turistice cu
modificările şi completările
ulterioare

Ordinul Ministrului
Turismului nr. 103/1995
privind aprobarea
metodologiei organizării şi
desfăşurării cursurilor de
calificare profesională în
meseriile de bază din
activităţile hoteliere şi de
turism

HG 1336/2002 privind
instituirea Sistemului
naţional de gradare a
seminţelor de consum

Comisia Naţională de gradare a seminţelor
de consum organizează cursurile, evaluarea
şi autorizarea gradatorilor. Licenţa de
gradator este eliberată de MADR. Lista cu
gradatorii autorizaţi se aprobă prin O.M.
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

215. Clasificator
carcase de
porcine, bovine şi
ovine

H.G. 264/2004 privind
instituirea Sistemului de
clasificare a carcaselor de
porcine, bovine şi ovine

Comisia de clasificare a carcaselor de
porcine, bovine şi ovine organizează
cursurile, evaluarea şi autorizarea. Atestatul
de clasificator este eliberată de MADR. Lista
cu clasificatorii autorizaţi se aprobă prin
O.M.

216. Evaluator
funciar

Ordin 258/2002 privind
atestarea de către
Ministerul agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor a
evaluatorilor funciari

MADR aprobă lista persoanelor fizice
atestate ca evaluatori funciari

217. Verificator de
mediu

Ordinul ministrului
mediului şi dezvoltării
durabile nr. 1100/2007
privind procedura de
acreditare a persoanelor
fizice şi juridice ca
verificatori de mediu

Comisia pentru acreditarea persoanelor
fizice şi juridice ca verificatori de mediu
este înfiinţată pe lângă Agenţia Naţională de
Protecţie a Mediului şi funcţionează sub
coordonarea Ministerului Mediului şi
Dezvoltării Durabile conform Ordinului
ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.
50/2004 privind Stabilirea procedurii de
organizare şi coordonare a schemelor de
management de mediu şi audit (EMAS) în
vederea participării voluntare a organizaţiilor
la aceste scheme, cu modificările şi
completările ulterioare.
Persoanele fizice şi juridice care solicită
acreditarea ca verificator de mediu
trebuie să îndeplinească cerinţele
prevăzute la punctul 5.2 din Anexa V la
Regulamentul european EMAS nr.
761/2001/CE şi cerinţele minime de
competenţă prevăzute în anexa 1 la
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării
durabile nr. 1100/2007.

218. Inginer silvic
219. Tehnician
silvic
220. Tehnician în
silvicultură şi
exploatări
forestiere
221. Tehnician în
cultura şi
protecţia
pădurilor
222. Tehnician în
silvicultură
223. Pădurar

OUG nr. 59/2000 privind
statutul personalului silvic,
cu modificările şi
completările ulterioare

Autoritatea publică centrală care răspunde
de silvicultură (Ministerul Mediului şi
Pădurilor)

12.06.2008)

MINISTERUL
MEDIULUI ŞI
PĂDURILOR
(25751/
11.09.2008;
187596 /
28.10.2010)

Ministerul
Culturii şi
Cultelor
(3409/
30.06.2008)

224. Impresar
artistic

Ordonanţa nr. 21/2007
privind instituţiile şi
companiile de spectacole
sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de
impresariat artistic

Comisia pentru atestare şi avizare în
domeniul impresariatului artistic din cadrul
Centrului de Pregătire Profesională în
Cultură.

HG nr. 86/2008 privind
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

aprobarea
Regulamentului de
organizare şi funcţionare
a Comisiei pentru atestare
şi avizare în domeniul
impresariatului artistic,
precum şi a procedurilor
de acordare, suspendare
sau retragere a atestatului
de impresar artistic,
respectiv a avizului pentru
desfăşurarea activităţii de
impresariat artistic
Camera
Consultanţilor
Fiscali
(553/
13.10.2008)

225. Consultant
fiscal

O.G. nr. 71/2001 privind
organizarea şi
exercitarea activităţii de
consultanţă fiscală

Activitatea de consultanţă fiscală poate fi
exercitată numai de persoanele fizice care
dobândesc calitatea de consultant fiscal în
condiţiile legii, organizaţi ca persoane fizice
independente sau în asociere sub formă de
societăţi comerciale care au ca obiect de
activitate consultanţa fiscală.

226. Psiholog şef
secţie, laborator
Cod COR 134212
227. Psiholog în
specialitatea
psihologie clinică
Cod COR 263401
228. Psiholog în
specialitatea
consiliere
psihologică
Cod COR 263402
Colegiul
Psihologilor din
România
(adresa nr.
913c/1001/
17.12.2013)

229. Psiholog în
specialitatea
psihoterapie
Cod COR 263403
230. Psiholog în
specialitatea
psihologia
muncii şi
organizaţională
Cod COR 263404

Legea nr. 213/2004
privind exercitarea
profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică,
înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Colegiului
Psihologilor din România

Colegiul Psihologilor din România

231. Psiholog în
specialitatea
psihologia
transporturilor
Cod COR 263405
232. Psiholog în
specialitatea
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Departamente şi
Autorităţi

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

psihologia
aplicată în servicii
Cod COR 263406
233. Psiholog în
specialitatea
psihologie
educaţională,
consiliere şcolară
şi vocaţională
Cod COR 263407
234. Psiholog în
specialitatea
psihopedagogie
specială
Cod COR 263408
235. Psiholog în
specialitatea
psihologie
aplicată în
domeniul
securităţii
naţionale
Cod COR 263409
236. Psiholog în
specialitatea
psihologie
judiciară evaluarea
comportamentului
simulat prin
tehnica
poligrafului
Cod COR 263410
237. Psiholog
Cod COR 263411
238. Psiholog
şcolar
Cod COR 263414
239. Consilier
pentru dezvoltare
personală
Cod COR 242324
AUTORITATEA
NAŢIONALĂ DE
REGLEMENTAR
E ÎN DOMENIUL
ENERGIEI Departamentul

240. Manager
energetic

O.G. nr. 22/2008 privind
eficienţa energetică şi
promovarea utilizării la
consumatorii finali a
surselor regenerabile de
energie;

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE
REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL
ENERGIEI
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Departamente şi
Autorităţi

de reglementare
în domeniul
eficienţei
energetice
(adresa ANRE
nr. 47870
/18.11.2010)

Profesia/ocupaţia
pentru care există
cerinţe speciale la
organizarea
pregătirii
profesionale
241. Auditor
energetic

Act normativ

Instituţia care
reglementează / avizează formarea
profesională

Ord. M.E. nr. 1767/2009
privind aprobarea
Regulamentului pentru
autorizarea auditorilor
energetici si a
Regulamentului pentru
atestarea managerilor
energetici;
Decizia preşedintelui
ARCE nr. 58/2003
privind aprobarea
Ghidul de pregătire şi
examinare a cursanţilor
în domeniul gestiunii
energiei;
Decizia preşedintelui
ARCE nr. 57/2003
privind aprobarea
Ghidului de pregătire şi
examinare a cursanţilor
în domeniul elaborării
bilanţurilor energetice
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