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Autorit??i Competente
Autoritatea competent? reprezint? orice autoritate sau instan?? autorizat? în mod special de un stat membru s?
elibereze ori s? primeasc? titluri de calificare sau alte documente ori informa?ii, precum ?i s? primeasc? cereri ?i s?
ia decizii în leg?tur? cu profesiile reglementate din aria lor de competen??.

Autorit??ile competente din România care emit certificatul de conformitate pentru
profesiile reglementate sectorial
#
1
2

Autoritatea competent?
Profesiile reglementate
Ministerul S?n?t??ii
medic, medic dentist, farmacist
Ordinul
Asisten?ilor
Medicaliasistent medical generalist, moa??
Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor
Medicali din România
Colegiul Medicilor Veterinari dinmedic veterinar
România
Ordinul Arhitec?ilor din România
arhitect

3
4

Recunoa?terea experien?ei profesionale dobândite pe teritoriul unui alt
stat membru al UE pentru profesiile men?ionate în Anexa IV a Directivei
2005/36/CE (Ministerul Muncii ?i Justi?iei Sociale - Direc?ia Politici de
Ocupare, Competen?e ?i Mobilitate Profesional?)
Atestarea certificatelor de competen?e profesionale eliberate de c?tre
centrele de evaluare ?i certificare a competen?elor profesionale
(Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri)

Lista autorit??ilor competente pentru profesiile reglementate din România
Agricultur?-veterinar
1. Autoritatea Na?ional? Sanitar? Veterinar? ?i pentru Siguran?a Alimentelor - profesii in domeniul sanitarveterinar: asistent veterinar, tehnician veterinar
2. Colegiul Medicilor Veterinari - medic veterinar

Construc?ii
1. Agen?ia Na?ional? de Cadastru ?i Publicitate Imobiliar? - profesii în domeniul cadastrului, cartografiei,
topografiei ?i geodeziei: inginer geodez, inginer cadastru, tehnician cadastru, inginer topograf, tehnician
topograf, inginer cartograf, tehnician cartograf, inginer topograf minier, tehnician topograf minier, subinginer
geodez, subinginer cadastru, subinginer topograf, subinginer cartograf, subinginer topograf minier, ofi?er
topograf, ofi?er artilerie (cu adeverin?a de echivalare a studiilor în domeniul topografiei ?i cadastrului
funciar), ofi?er cartograf, geograf cu specializarea cartografie
2. Inspec?ia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ?i Instala?iilor de Ridicat stivuitorist, macaragiu
3. Inspectoratul de Stat în Construc?ii - diriginte de ?antier, responsabil tehnic cu execu?ia
4. Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Administra?iei Publice - Direc?ia General? Dezvoltare Regional? ?i
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Infrastructur? - Direc?ia Tehnic? - profesii în domeniul construc?iilor: verificator de proiect atestat,
expert tehnic atestat, auditor energetic pentru cl?diri
5. Institutul Na?ional al Patrimoniului - restaurator
6. Ordinul Arhitec?ilor din România - arhitect
7. Registrul Urbani?tilor din România - urbanist

Economic-financiar
1. Asocia?ia Na?ional? a Evaluatorilor Autoriza?i din România - evaluator autorizat
2. Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar - auditor financiar
3. Camera Consultan?ilor Fiscali - consultant fiscal
4. Corpul Exper?ilor Contabili ?i Contabililor Autoriza?i din România - expert contabil, contabil autorizat

Educa?ie
1. Ministerul Educa?iei Na?ionale - Direc?ia General? Înv???mânt Secundar Superior ?i Educa?ie Permanent?
- cadru didactic înv???mânt preuniversitar: educator-puericultor, profesor pentru înv???mânt
pre?colar/educator/educatoare, profesor pentru înv???mântul primar/înv???tor/înv???toare, profesor,
profesor itinerant ?i de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog/psihopedagog/profesor de
psihodiagnoz?, profesor-psiholog ?colar/psiholog, profesor-logoped/logoped, profesor kinetoterapeut,
profesor de educa?ie special?, profesor preparator nev?z?tor, profesor-antrenor/antrenor, profesor
documentarist
2. Ministerul Educa?iei Na?ionale - Direc?ia General? Înv???mânt Universitar - cadru didactic înv???mânt
superior: profesor universitar, conferen?iar universitar, lector universitar/?ef de lucr?ri, asistent universitar

Interne
1. Arhivele Na?ionale ale României - arhivist, arhivar
2. Inspectoratul General al Poli?iei Române – Direc?ia de Investiga?ii Criminale - detectiv particular
3. Inspectoratul General al Poli?iei Române – Direc?ia de Ordine Public? - agent de securitate
4. Inspectoratul General al Poli?iei Române – Direc?ia Arme, Explozivi ?i Substan?e Periculoase - instructor
în poligon

Justi?ie
1. Consiliul de Mediere - mediator
2. Camera Na?ional? a Consilierilor în Proprietate Industrial? din România ?i Oficiul de Stat pentru Inven?ii ?i
M?rci - consilier în proprietate industrial? autorizat
3. Ministerul Justi?iei - interpret ?i traduc?tor autorizat, consilier juridic, expert tehnic judiciar, consilier de
proba?iune, expert criminalist
4. Uniunea Na?ional? a Barourilor din România - avocat
5. Uniunea Na?ional? a Practicienilor în Insolven?? din România - practician în insolven??

S?n?tate
1. Colegiul Fizioterapeu?ilor din România - fizioterapeut
2. Colegiul Farmaci?tilor din România ?i Ministerul S?n?t??ii - farmacist
3. Colegiul Medicilor din România ?i Ministerul S?n?t??ii - medic
4. Colegiul Medicilor Denti?ti din România ?i Ministerul S?n?t??ii - medic dentist
5. Ordinul Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din România - asistent medical,
moa??, asistent medical generalist
6. Ordinul Biochimi?tilor, Biologilor ?i Chimi?tilor din Sistemul Sanitar din România - biochimist în sistemul
sanitar, biolog în sistemul sanitar, chimist în sistemul sanitar
7. Ordinul Tehnicienilor Dentari din România - tehnician dentar

S?n?tate ?i asisten?? social?
1. Colegiul Na?ional al Asisten?ilor Sociali - asistent social
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2. Colegiul Psihologilor din România - psiholog
3. Ministerul Muncii ?i Justi?iei Sociale – Autoritatea Na?ional? pentru Persoanele cu Dizabilit??i - interpret
limbaj mimico-gestual, interpret limbaj specific persoanei cu surdocecitate, asistent personal profesionist al
persoanei cu handicap
4. Ministerul Muncii ?i Justi?iei Sociale – Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Drepturilor Copilului ?i
Adop?ie - asistent maternal

Transporturi
1. Ministerul Transporturilor - profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale, rutiere ?i
feroviare
2. Ministerul Transporturilor - Direc?ia Transport Rutier - lector necesar procesului de preg?tire ?i
perfec?ionare profesional? a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
3. Autoritatea Aeronautic? Civil? Român? - profesii în domeniul transporturilor aeriene: controlor trafic
aerian dirijare, controlor trafic aerian informare, personal tehnic aeronautic, navigator aerian, mecanic
navigant, operator radio navigant, înso?itor de bord, pilot avion, pilot elicopter, dispecer opera?iuni de zbor,
responsabil radiocomunica?ii, pilot planor, pilot balon liber, meteorolog aeronautic tehnician, personal
aeronautic pentru protectia naviga?iei aeriene ?i telecomunica?ii aeronautice PNA-TC, meteorolog
aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protec?ia naviga?iei aeriene ?i telecomunica?iei (PNATC), inginer de recep?ie ?i control aeronave, inginer de recep?ie ?i mijloace PNA-TC, auditor de securitate
a avia?iei civile
4. Autoritatea Naval? Român? - profesii în domeniul transporturilor maritime: c?pitan maritim portuar,
ofi?er punte maritim portuar, ?ef mecanic maritim portuar, ofi?er mecanic maritim portuar, ofi?er electrician
maritim portuar, ofi?er punte maritim aspirant, ofi?er mecanic maritim aspirant, ofi?er electrician maritim
aspirant, timonier, motorist, marinar, ?ef de echipaj maritim, conduc?tor de ?alup? maritim?, electrician de
bord maritim, fitter, pompagiu ; profesii în domeniul transporturilor fluviale: marinar, c?pitan fluvial
categoria A, c?pitan fluvial categoria B, timonier fluvial, ?ef mecanic fluvial, mecanic, conduc?tor de ?alup?
fluvial?, sef de echipaj fluvial, marinar, marinar stagiar, mecanic stagiar, electrician de bord, comandant,
ofi?er punte secund, ofi?er punte, ?ef mecanic, ofi?er mecanic secund, ofi?er mecanic, ?ef electrician
maritim, ofi?er electrician maritim, pilot de mare larg?, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog
5. Autoritatea Rutier? Român? - profesii în domeniul transporturilor rutiere: persoan? desemnat? s?
conduc? permanent ?i efectiv activitatea de transport rutier, consilier de siguran?? pentru transportul rutier
al m?rfurilor periculoase, conduc?tor de autovehicule care transport? m?rfuri periculoase, conduc?tor auto
care efectueaz? transport rutier de m?rfuri cu vehicule a c?ror mas? maxim? autorizat? este mai mare de
3,5 tone, conduc?tor auto care efectueaz? transport rutier public de persoane, conduc?tor auto care
efectueaz? transport rutier cu vehicule având mase ?i/sau dimensiuni de gabarit dep??ite, conduc?tor auto
care efectueaz? transport rutier în regim de taxi, profesor de legisla?ie rutier?, instructor de conducere auto,
auditor de siguran?? rutier?, auditor de evaluare de impact de siguran?? rutier?, inspector de siguran??
rutier?
6. Registrul Auto Român - inspector ITP, conduc?tor de ateliere din domeniul repara?iilor ?i/sau regl?rilor
func?ionale a vehiculelor rutiere, dezmemebr?rii vehiculelor scoase din uz, precum ?i din domeniul înlocuirii
de ?asiuri /caroserii ale vehiculelor
7. Autoritatea Feroviar? Român? - profesii în domeniul transporturilor feroviare: mecanic locomotiv?,
dispecer de trafic

Agrement, sport, turism
1. Asocia?ia Na?ional? a Salvatorilor Montani din România - salvator montan
2. Centrul de Scafandri - Ministerul Apar?rii Nationale - scafandru
3. Centrul Na?ional de Formare ?i Perfec?ionare a Antrenorilor - antrenor
4. Ministerul Turismului - ghid de turism
Luni, 30 Ianuarie, 2017
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