
 

 

Hotărâre privind desemnarea coordonatorului național și a utilizatorilor pentru 

baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate - RegProf 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 37 alin. (1) și art. 37¹ 

Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 

pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare 

și al art. 8 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor 

măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1 

Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare desemnarea coordonatorului 

național și a utilizatorilor pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile 

reglementate din statele membre – RegProf, aprobarea activităților de înregistrare a 

profesiilor reglementate din România și cooperarea administrativă cu Comisia 

Europeană și autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene, ale 

Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană. 

 

Art. 2 

(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

a) RegProf – baza de date a Comisiei Europene cu profesiile reglementate din state 

membre  ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația 

Elvețiană;   

b) coordonator național pentru baza de date a Comisiei Europene cu profesiile 

reglementate – RegProf (denumit în continuare ”coordonator național RegProf”) - 

autoritate la nivel central cu rol de înregistrare, verificare, furnizare de asistență 

tehnică și monitorizare în RegProf; 

c) utilizator RegProf – reprezentant desemnat de o autoritate competentă care are 

rolul de a înregistra în RegProf informațiile privind profesiile reglementate din 

România și de persoană de contact; 

d) autoritate competentă – autoritate publică sau organism profesional cu rol de 

reglementare, autorizare ori control, la nivel central sau local, cu competenţe 

specifice în domeniul recunoașterii calificărilor profesionale care dau dreptul la 

exercitarea unei profesii reglementate în România. 
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(2) Definițiile de la art. 2, art. 3 alin. (1)-(3), art.5, art. 5¹, art. 6, art. 8, art. 14-16, art. 37 

alin. (1¹) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor 

profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și 

completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 200/2004) se aplică în mod 

corespunzător. 

 

Art. 3 

(1) Se desemnează Ministerul Educației și Cercetării prin Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor pentru a îndeplini rolul de coordonator 

național RegProf. 

(2) Se desemnează în calitate de utilizator RegProf reprezentanții autorităţilor 

competente.   

(3) Se desemnează în calitate de autorităţi competente pentru recunoaşterea 

calificărilor profesionale autorităţile şi organismele profesionale prevăzute în anexa 

nr. 3 la Legea  nr. 200/2004 sau în actele normative în vigoare de reglementare a unei 

profesii, precum şi toate autorităţile cu competenţă de reglementare, autorizare şi/sau 

control pentru orice alte profesii înființate ulterior printr-un act normativ. 

(4) Îndeplinirea rolului de coordonator național RegProf și de utilizator RegProf nu 

aduce atingere competenţelor, modului de organizare, şi subordonării ierarhice ale 

autorităţilor competente.  

(5) Autorităţile competente desemnează, prin norme interne, după caz: utilizatorii 

RegProf și persoanele responsabile cu recunoașterea calificărilor profesionale care 

dau dreptul la exercitarea unei profesii reglementate pe teritoriul României. 

(6) Coordonatorul național RegProf, utilizatorii RegProf şi autorităţile competente 

îndeplinesc funcţiile şi atribuţiile prevăzute de Legea nr. 200/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare şi de actele 

legislative cu aplicabilitate directă ale Uniunii Europene. 

 

Art. 4 

Principalele activități pe care le desfășoară coordonatorul național RegProf sunt 

următoarele: 

a) Utilizează RegProf;   

b) Înregistrează autoritățile competente în RegProf pentru profesiile reglementate în 

România; 

c) Acordă asistență, la activarea accesului la RegProf, utilizatorilor desemnați de 

autoritățile competente;   
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d) Asociază utilizatorii RegProf ca persoane de contact pentru fiecare profesie 

reglementată în România;   

e) Instruiește utilizatorii RegProf; 

f) Asigură asistența tehnică pentru utilizatorii RegProf;  

g) Verifică și transmite Comisiei Europene informațiile introduse de utilizatorii 

RegProf în toate cele 3 categorii de formulare din RegProf (General/Transparență, 

Examinarea legislației de reglementare - Screening, Proporționalitate), iar în cazul în 

care constată că informațiile introduse nu sunt complete, le respinge și le retransmite 

autorităților competente pentru completare/verificare; 

h) Monitorizează statusul formularelor RegProf pentru care autoritățile competente 

au obligația să actualizeze permanent informațiile și diseminează către autoritățile 

competente, respectiv către utilizatorii RegProf, cerințele care trebuie îndeplinite; 

i) Monitorizează îndeplinirea obligației de către autoritățile competente privind 

raportarea datelor statistice anuale referitoare la dosarele de recunoaștere 

profesională pentru stabilirea profesională în România, respectiv pentru prestarea 

temporară de servicii în România; 

j) Asigură corespondența cu Comisia Europeană privind toate aspectele tehnice și 

de conținut referitoare la profesiile reglementate în România. 

 

Art. 5  

(1) Autoritățile competente recunosc, conform Legii nr. 200/2004, altor reglementări 

naționale specifice sau unor norme cu aplicabilitate directă adoptate la nivelul 

Uniunii Europene, calificările profesionale care dau dreptul, în statul de origine, la 

exercitarea uneia din profesiile reglementate înregistrată în RegProf de autoritățile 

statului respectiv. 

(2) Pentru punerea în aplicare a dispoziției de la alin. (1), autoritățile competente 

române verifică în RegProf statutul profesiei reglementate în statul membru de 

origine. 

(3) Autoritățile competente verifică în RegProf statutul profesiei reglementate în alt 

stat membru în vederea eliberării atestării menționate la art. 36 din Legea nr. 

200/2004. 

 

Art. 6 

(1) Principalele activități pe care le desfășoară utilizatorii RegProf sunt următoarele: 

a) Înregistrează contul de utilizator pe platforma EU Login, solicitând ulterior, prin 

acest cont, accesul la platforma RegProf; 



 

 

b) Utilizează RegProf cu rolul de a furniza informații privind profesiile 

reglementate; 

c) Solicită, ori de câte ori este cazul, asistență coordonatorului național RegProf 

pentru activarea accesului la RegProf; 

d) Introduc/actualizează în RegProf datele de contact asociate autorităților 

competente și ale tuturor utilizatorilor desemnați; 

e) Solicită, ori de câte ori este cazul, instruirea de către coordonatorul național 

RegProf; 

f) Introduc în RegProf informațiile pentru toate cele trei (3) categorii de formulare 

(General/Transparență, Examinarea legislației de reglementare - Screening, 

Proporționalitate) și le transmit coordonatorului național RegProf după completarea 

tuturor rubricilor obligatorii; 

g)  Monitorizează permanent statusul formularelor RegProf, având obligația să 

actualizeze informațiile în cazul modificărilor legislative, precum și dacă informațiile 

nu au fost aprobate de către coordonatorul național RegProf sau Comisia Europeană;  

h) Raportează datele statistice anuale referitoare la dosarele de recunoaștere 

profesională pentru stabilirea profesională în România, respectiv pentru prestarea 

temporară de servicii în România; 

i) Solicită coordonatorului național RegProf asistență tehnică; 

j) Răspund în termenele stabilite solicitărilor primite de la coordonatorul național 

RegProf și de la Comisia Europeană. 

(2) Utilizatorii RegProf înregistrează în RegProf și profesiile reglementate pentru 

exercitarea cărora recunoașterea calificărilor profesionale se realizează în mod 

distinct printr-un act legislativ de drept al Uniunii Europene, altul decât Directiva 

2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 

recunoașterea calificărilor profesionale, revizuită, transpusă în legislația națională.   

(3) Utilizatorii RegProf își asumă răspunderea pentru legalitatea, corectitudinea, 

acuratețea și valabilitatea informațiilor înregistrate în RegProf. 

 

Art. 7 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor de cooperare administrativă, coordonatorul național 

RegProf și utilizatorii RegProf respectă dispoziţiile legislaţiei naţionale în vigoare şi 

normele Uniunii Europene cu aplicabilitate directă, în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

 

 

 



 

 

Art. 8 

(1) Coordonatorul naţional RegProf sprijină autorităţile competente și utilizatorii 

RegProf, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în privința utilizării RegProf și 

a recunoașterii calificărilor profesionale, asigurând periodic pregătirea utilizatorilor. 

(2) Autorităţile competente şi utilizatorii RegProf au obligaţia de a asigura 

participarea la activităţile organizate de coordonatorul naţional RegProf, pentru 

pregătirea în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor, inclusiv a celor de 

cooperare administrativă prin Sistemul de informare al pieței interne (denumit în 

continuare Sistemul IMI) în care se va integra, de către Comisia Europeană, RegProf.  

(3) Coordonatorul naţional RegProf realizează anual şi ori de câte ori este necesar o 

evaluare a îndeplinirii obligaţiilor de cooperare administrativă, de recunoaștere a 

calificărilor profesionale și a utilizării RegProf și propune Guvernului măsurile 

necesare pentru asigurarea conformităţii cu reglementările Uniunii Europene în 

domeniu. 

(4) În vederea asigurării unei bune coordonări a mecanismelor de cooperare 

administrativă şi a implementării sistemului IMI, Ministerul Educației și Cercetării 

prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor în calitatea sa 

legală de coordonator naţional IMI de arie legislativă pentru Recunoașterea 

Calificărilor Profesionale iniţiază constituirea de grupuri de lucru, având ca obiectiv 

îmbunătăţirea mecanismelor de cooperare administrativă la nivel naţional. 

(5) Autorităţile competente emit reglementările interne necesare ducerii la 

îndeplinire a obligaţiilor privind RegProf, precum și a celor de cooperare 

administrativă prevăzute de Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, actele legislative cu 

aplicabilitate directă ale Uniunii Europene şi de prezenta hotărâre. 

 

Art. 9 

Prezenta hotărâre asigură cadrul normativ pentru aplicarea prevederilor art. 3. alin. 

(5), Capitolul II, Capitolul III și art. 37 alin. (1¹) din Legea nr. 200/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

 

 

PRIM-MINISTRU 
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