
PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT 

LEGE 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de etolog 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

Art.!.- Prezenta lege reglementează activităjile şi practicile legate de 
exercitarea profesiei de etolog. 

Art.2: În condiţiile prezentei legi, profesia de etolog se exercită, pe teritoriul 
României, în ariile naturale protejate (parcuri naturale, parcuri naţionale, 
rezervaţii naturale etc.), în instituţii care gestionează ariile naturale protejate, în 
instituţii care au ca object de activitate protecţia şi conservarea mediului, 
universităţi şi institute de cercetare, cu scopul susţinerii actjvităţilor din domeniul 
comportamentului animalelor în raport Cu mediul lor de viaţă, respectjv cu omul şi 
societatea umană. 

Art.3: Pe toată perioada exercitării profesiei, etologul trebuie să acţioneze cu 
profesionalism, dovedind djsponjbilitate, competenţă, corectitudine, devotament, 
loialitate, pasiune pentru anjmale, cunoaşterea problematicii mediului, 
confidenţialitate şj respect fala` de fiinţa umană. 
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Art.4: Deciziile profesionale ale etologului sunt luate în limitele 

competenţelor profesionale, având ca scop observarea şi analizarea 

comportamentului speciilor şi rolul acestora în menţinerea echilibrului mediului, 

precum şi ameliorarea interacţiunii animalelor Cu societatea umană. 

CAPITOLUL II 
Exercitarea profesiei de etolog în România 

Art.5: Profesia de etolog se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile 

prezentei legi, de către persoanele care sunt: 
a) cetăjeni ai statului român; 
b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat 

aparlinând Spaliului Economic European sau ai Confederaţiei Elveliene; 
c) solul/solia unui cetălean român, precum şi descendenţii şi 

ascendenţii în linie directă aflaţi în întrelinerea unui cetăţean român, indiferent de 
cetălenia acestora; 

d) membri de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele 
prevăzute la lit.b), aşa cum sunt definiţi la art.2 alin.(1) pct.3 din Ordonanla de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulajie pe teritoriul României a 
cetălenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European 
şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.260/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) cetăţeni ai statelor terţe, benefciari ai statutului de rezident 
permanent în România; 

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de 
către unul dintre statele prevăzute la lit.b). 

Art.6: Profesia de etolog se exercită pe teritoriul României de către 

persoanele prevăzute la art.5, care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) delin un titlu ofcial de calificare în etologie/psihologie 
comportamentală, după cum sunt definite la art.9; 

b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate; 
c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea 

profesiei. 

Art.7: (1) Certificatele eliberate de autorităţile competente ale unui stat 
membru al Uniunii Europene, ale unui stat aparţinând Spaţiului Economic 
European sau al Confederaţiei Elvejiene, care atestă că etologul este titular de 
drept câştigat, sunt recunoscute de către Ministerul Educaţiei Nalionale şi 
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Ministerul Cercetării şi Inovării, permijând exercitarea activităţilor specifice 

domeniului etologie, respectiv psihologiei comportamentale, cu respectarea 

dispoziţiilor prezentei legi. 
(2) În sensul prezentei legi, prin drept câ,stigat se înjelege dreptul 

cetăjenilor statelor membre ale Uniunii Europene, al statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European sau ai Confederapei Elveţiene de a exercita activităţile 

specifice de bioinginerie medicală, inclusiv în cadrul sistemului de protecţie 

socială al statului membru de provenienţă, în cazul în care aceştia beneficiau de 

drept de liberă practică a profesiei şi erau stabiliţi în statul membru respectiv, 
anterior implementării Directivei Consiliului Uniunii Europene nr.93/16/CEE 
privind facilitarea liberei circulaţii a medicilor şi recunoaşterea reciprocă a 
diplomelor, certificatelor şi altor titluri oficiale de certificare. 

Art.8: (1) Titlurile oficiale de calificare în etologie/psihologie 
comportamentală, obţinute în afara României, a statelor membre ale Uniunii 
Europene, a statelor aparlinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei 

Elveţiene, se echivalează de către Ministerul Educajiei Naţionale, în condiţiile 

legii. 
(2) Excepţie de la prevederile alin.(1) fac acele titluri care au fost 

recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând 

Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană. 

Art.9: Prin titlu oficial de calificare în etologie/psihologie comportamentală 

se înjelege: 
a) diplomă de licenţă eliberată de o instituţie de învăjământ 

superior acreditată din România, în domeniul biologie sau ecologie, cu durata de 
studii de 3 ani; 

b) diplomă de licenţă în domeniul psihologiei/psihologiei 
comportamentale, sau diplomă de masterat in domeniul interacţiunii om-animale, 
în domeniul comportamentului animalelor sau în domeniul ştiinţei animalelor, un 
alt titlu de etolog, titlul ştiinţific de doctor în etologie, psihologie 
comportamentală, ecologie comportamentală, eliberate de unul dintre statele 
prevăzute la art.5, sau de un stat terţ, recunoscut on echivalat in România de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale, conform legii; 
c) adeverinjă de absolvire a examenului de licenlă în domeniul 

psihologiei, biologiei, ecologiei comportamentale, eliberată la cererea 
absolventului, care este valabilă până la eliberarea diplomei de licenţâ, dar nu mai 
mult de 121uni de la data emiterii. 
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Art.10: Activităţile exercitate de etolog, pe domenii de competenlă sunt 

următoarele: 

a) educalia şi cercetarea, prin care: 
1. manipulează datele ştiinţifice; 

2. întocmeşte rapoarte si propuneri de cercetare; 

3. cunoaşte şi aplică metodologia cercetării şi metodele de 

analiză în cercetarea ştiiniifică; 

4. efectuează studii ştiinlifice în domeniul comportamentului 

animalelor şi în domeniul interacjiunii om-animale; 
5. întocmeşte lucrări ştiinţifice din domeniul specific; 

b) proteclia si conservarea mediului, prin care: 
1. realizează activităţi specifice practicii profesionale (culegerea 

si analiza datelor cu privire la diferite aspecte ale interacliunii om-animale); 
2. analizează si cercetează comportamentul animalelor în raport 

cu celelalte componente ale mediului; 
3. înţelege şi soluţionează situaliile conflictuale dintre animale 

şi societate, inclusiv a situaliilor de criza; 
4. cercetează organizarea socială, tehnicile de vânătoare, 

reproducerea şi ritualurile specifice acesteia, la fel ca stimulii care le declanşează; 

c) dezvoltarea socială, prin care: 
1. abordează etologia ca răspuns la nevoile societăţii actuale 

(interacţiunea om-animale în diferite contexte, animalele şi societatea, dezvoltarea 
durabilă a societăţii din perspectiva protecliei si conservării mediului); 

d) dezvoltarea comunitară, prin care: 
1. gestionează problematica din domeniul managementul 

riscului zoonotic; 
2. studiază şi analizează elementele de etică în interacliunea 

om-animal; 

3. evaluează comunicarea afectivă în interacliunea om- 
animal de companie, prin intermediul indicatorilor comportamentali. 

e) implementarea competenţelor specifice, prin care: 
1. aplică cunoştinţele, metodele şi tehnologiile moderne în 

practica de interacţiune animală şi umană, pentru a face fajă provocărilor care 
decurg din schimbările constante în relaţiile om-animal; 

2. analizează independent problemele asociate terapeuticii 
animalelor şi evaluează rezultatele acesteia; 

3. observă, respectiv realizează bazele de date, Cu privire la 
comportamentul animalelor observate; 
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4. recoltează datele pe teren; 
5. sintetizează datele, sub formă de statistici; 

6. analizează rezultatele; 
7. formulează concluziile, pe marginea datelor recoltate pe 

teren; 
8. identifică şi aplică rezultatele analizelor realizate; 
9. colaborează cu instituţii de învăţământ şi/sau cercetare, cu 

scopul transmiterii şi valorificării rezultatelor oblinute pe teren, on in urma 
documentării ştiinjifice; 

10. foloseşte instrumentele electronice cu scopul manipulării şi 

prezentării datelor ştiinlifice. 

Art.11: Autorizaţia de liberă practică se acordă de către Ministerul Mediului 
prin intermediul reprezentanlilor legali din teritoriu sau, după caz, de către 

Colegiul Psihologilor, pe baza următoarelor documente: 
a) documente de studii care atestă formarea în profesie; 
b) certificat de cazier judiciar; 
c) fişa medicală. 

CAPITOLUL III 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Art.12: În vederea exercitării profesiei de etolog, acesta este obligat sa obţină 

autorizajia de liberă practică în conformitate cu dispoziliile art. l 1. 

Art.13: (1) Nu poate exercita profesia de etolog persoana căreia i s-a aplicat 
pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia de etolog, prin hotărâre judecătorească 

sau ca măsură disciplinară, pe o perioadă determinată. 

(2) Exercitarea profesiei de etolog este incompatibilă cu once 
acliune de natură a aduce atingere demnitălii sale profesionale sau bunelor 
moravuri, conform Codului de etică şi deontologie din domeniu. Pe perioada stării 

de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei. 

Art.14: Etologul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor 
prezenteilegi. 

Art.15: Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul schimbului de 
informalii se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
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Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulalie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Art.16: (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Mediului şi Ministerul Educapei Naponale, emit normele 
metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre de Guvern. 

(2) Ministerul Mediului şi Ministerul Educaţiei Naţionale, iniţiază 

modificarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, on de câte on 
este cazul. 

(3) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Mediului şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale elaborează, prin 
ordin comun, modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.352/2010 
privind aprobarea structurii Clasificării ocupaliilor din România - nivel grupă de 
bază, conform Clasificării internalionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, 
republicată, în conformitate Cu dispoziţiile prezentei legi. 

(4) In termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, autorităţile publice, precum şi persoanele juridice de drept public sau privat 
vor opera modificările necesare în sensul aplicării dispoziţiilor prezentei legi 
referitoare la încadrarea şi stabilirea statutului, a drepturilor şi obligajiilor 
bioinginerilor medicali pe care îi au angajaţi. 



7 

Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 


