
Lista profesiilor reglementate în România şi a autorităţilor competente 
corespunzătoare fiecărei profesii reglementate, conform Legii nr. 200/2004 

 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale  
pentru profesiile reglementate din România 

 
 

Autorităţi competente corespunzătoare 
fiecărei profesii reglementate în România Profesia reglementată 

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

Camera Auditorilor Financiari din România auditor financiar 
Uniunea Naţională a Barourilor din 
România 

avocat 

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci consilier în proprietate industrială 
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor 
Autorizaţi 

expert contabil, 
contabil autorizat 

Camera Consultanţilor Fiscali consultant fiscal 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului 

cadru didactic (în învăţământul superior şi 
preuniversitar); 

Ministerul Transporturilor şi autorităţile din 
domeniul de referinţă 

profesii în domeniul transporturilor aeriene, 
maritime, fluviale şi rutiere: 
comandant; 
ofiţer punte secund; 
ofiţer punte; 
şef mecanic; 
ofiţer mecanic secund; 
ofiţer mecanic; 
şef electrician maritim; 
ofiţer electrician maritim; 
pilot de mare largă; 
pilot maritim; 
pilot maritim aspirant; 
meteorolog; 
meteorolog aeronautic; 
prognozist; 
personal aeronautic pentru protecţia 
navigaţiei aeriene şi telecomunicaţiei 
(PNA-TC); 
inginer de recepţie şi control aeronave; 
inginer de recepţie şi mijloace PNA-TC; 
profesor de legislaţie rutieră; 
inspector ITP; 
lector pentru pregătirea şi perfecţionarea 
profesională a personalului de specialitate 
din domeniul transporturilor rutiere 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor 

profesii în domeniul construcţiilor: 
verificator de proiect atestat; 
expert tehnic atestat; 
responsabil tehnic cu execuţia; 
auditor energetic pentru clădiri 

Registrul Urbaniştilor din România urbanist 
Uniunea Naţională a Practicienilor în 
Insolvenţă din România 

practician în insolvenţă 

Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice restaurator 
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Ministerul Justiţiei traducător/interpret autorizat 
Colegiul Psihologilor din România psiholog 
Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi 
Chimiştilor în Sistemul Sanitar din 
România 

biochimist, 
biolog şi chimist în sistemul sanitar 

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor 
din România 

asistent medical 

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România tehnician dentar 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse 

inspector protecţia muncii 

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali asistent social 
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor 

asistent veterinar 

Ministerul Justiţiei consilier juridic; 
consilier de probaţiune; 
expert tehnic judiciar; 
expert criminalist 

Consiliul de mediere mediator 
Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative - Arhivele Naţionale 

arhivist 

Ordinul Geodezilor geodez 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap 

interpret limbaj mimico-gestual 

 
B. Profesiile reglementate pentru care durata de studii este 

inferioară duratei de 3 ani de studii superioare: 
Ministerul Transporturilor şi autorităţile din 
domeniul de referinţă 

profesii în domeniul transporturilor aeriene, 
maritime, fluviale, rutiere şi feroviare: 
controlor trafic aerian dirijare; 
controlor trafic aerian informare; 
personal tehnic aeronautic; 
navigator aerian; 
mecanic navigant; 
operator radio navigant; 
însoţitor de bord; 
pilot avion; 
pilot elicopter; 
dispecer operaţiuni de zbor; 
responsabil radiocomunicaţii; 
pilot planor; 
pilot balon liber; 
meteorolog aeronautic tehnician; 
personal aeronautic pentru protecţia 
navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii 
aeronautice PNA-TC; 
căpitan maritim portuar; 
ofiţer punte maritim portuar; 
şef mecanic maritim portuar; 
ofiţer mecanic maritim portuar; 
ofiţer electrician maritim portuar; 
ofiţer punte maritim aspirant; 
ofiţer mecanic maritim aspirant; 
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ofiţer electrician maritim aspirant; 
timonier; 
motorist; 
marinar; 
şef de echipaj maritim; 
conducător de şalupă maritimă; 
electrician de bord maritim; 
fitter; 
pompagiu; 
marinar; 
căpitan fluvial categoria A; 
căpitan fluvial categoria B; 
timonier fluvial; 
şef mecanic fluvial; 
mecanic; 
conducător de şalupă fluvială; 
şef de echipaj fluvial; 
marinar; 
marinar stagiar; 
mecanic stagiar; 
electrician de bord; 
persoană desemnată să conducă 
permanent şi efectiv activitatea de 
transport rutier; 
consilier de siguranţă pentru transportul 
rutier al mărfurilor periculoase; 
conducător de autovehicule care 
transportă mărfuri periculoase; 
conducător auto care efectuează transport 
rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă 
maximă autorizată este mai mare de 3,5 
tone; 
conducător auto care efectuează transport 
rutier public de persoane; 
conducător auto care efectuează transport 
rutier cu vehicule având mase şi/sau 
dimensiuni de gabarit depăşite; 
conducător auto care efectuează transport 
rutier în regim de taxi; 
instructor de conducere auto; 
mecanic locomotivă; 
dispecer de trafic 

Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale 

ghid de turism 

Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative - Inspectoratul General al 
Poliţiei Române 

detectiv particular; 
agent de pază, control acces, ordine şi 
intervenţie; 
agent de protecţie, însoţire şi gardare 
persoane fizice şi valori; 
tehnician pentru sistemele de detecţie, 
supraveghere video şi de monitorizare, 
control acces şi comunicaţii; 
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operator dispecer sisteme de monitorizare 
şi pentru aparatură de control; 
conducător societate de pază şi protecţie; 
conducător societate de instalare sisteme 
de alarmă; 
instructor în poligonul de tir; 
artificier; 
pirotehnist pentru focuri de artificii 

Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani 
din România 

salvator montan 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor 

tehnician veterinar 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse 

asistent personal profesionist; 
asistent personal; 
asistent maternal 

Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor 
din România 

asistent medical 

Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative - Arhivele Naţionale 

arhivar 

Ordinul Geodezilor geodez 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap 

interpret limbaj specific persoanei cu 
surdocecitate 

 
 




