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STATUTUL MONITORULUI DE SCHI, SNOWBOARD
ȘI SPORTURI DE ALUNECARE PE ZĂPADĂ

CAPITOLUL I – Dispoziții generale
Art. 1
Prezentul Statut reglementează modul de dobândire și exercitare a profesiei de Monitor de
schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă, pe teritoriul României.
Art. 2
(1) Profesia Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă este cuprinsă în
COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România), cod 342214, în baza Ordinului Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 856/11 iulie 2011, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.561 din 8 august 2011.
(2) Profesia Monitor de schi, snowboard şi sporturi de alunecare pe zăpadă este profesie
reglementată în România, conform dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 43/2015 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
(3) Activitatea recreativă și de agrement desfășurată pe pârtiile de schi sau înafara acestora
(offpiste), individual sau în grupuri organizate, în scopul inițierii, consolidării sau
perfecționării în practica schiului alpin sau altor sporturi de alunecare pe zăpadă, se asigură de
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către persoane atestate în domeniu, prin atestate sau certificate de absolvire recunoscute în
condițiile legii.
(4) Monitorul de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă constituie categoria
profesională atestată de cadre tehnice de specialitate care își asumă responsabilitatea
profesională asupra activității desfășurate individual sau prin forme de asociere profesională,
în care realizează pregătirea în domeniul sporturilor de alunecare pe zăpadă.
CAPITOLUL II – Formarea profesională a monitorului de schi, snowboard și sporturi
de alunecare pe zăpadă
Art. 3
Formarea profesională a monitorului se realizează în cadrul centrelor de formare autorizate de
Autoritatea Națională pentru Calificări prin instituțiile deconcentrate județene sau ale
municipiului București, care trebuie să respecte cerințele specifice emise de Autoritatea
Competentă cu privire la durata, tematica și competențele profesionale (standard ocupațional).
Art. 4
Candidații la cursurile de formare profesională, sunt persoane care și-au dobândit competențe
practice, prin practicarea schiului și a altor sporturi de alunecare pe zăpadă în cadrul
activităților sportive de performanță din cluburi și asociații sportive, prin absolvirea unor
forme de învățământ superior cu specializarea schi, sau a unor școli de antrenori, cât și prin
alte căi decât cele formale.
Art. 5
Accesul la cursul de formare profesională pentru ocupația de monitor schi, snowboard și
sporturi de alunecare pe zăpadă este condiționat, pe lângă condițiile legislative specifice
cuprinse in standardul ocupațional, de promovarea testului de aptitudini practice.
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Art. 6
(1) Promovarea monitorului de schi, snowboard si sporturi de alunecare pe zăpadă la un nivel
superior de clasificare se face cu respectarea stagiului de formare profesionala, a criteriilor de
evaluare si a stagiilor privind vechimea în activitate.
(2) Pentru promovarea într-o categorie superioară, monitorul de schi, snowboard si sporturi de
alunecare pe zăpadă trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute în Standardul
Ocupațional în vigoare.
(3) Instrucțiunile privind durata stagiilor de vechime precum si organizarea și desfășurarea
testelor specifice (Eurotest si Eurosecuritate), sunt elaborate si propuse de Asociația Națională
a Monitorilor de Schi din România, cu avizul Autorității Competente.
CAPITOLUL III – Categorii de clasificare ale monitorului de schi, snowboard și
sporturi de alunecare pe zăpadă
Art. 7
Exercitarea profesiei de monitor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă se
realizează pe categorii de clasificare profesională, după cum urmează:
a) Categoria a III-a se obține ca urmare a promovării cu examen de absolvire a unui curs
de formare profesională – inițiere, organizat de formatori autorizați de Autoritatea
Națională pentru Calificări (ANC) prin instituțiile deconcentrate teritoriale și care au
avizul Autorității Competente;
b) Categoria a II-a se obține ca urmare a deținerii categoriei a III-a și a promovării cu
examen de absolvire a unui curs de formare profesională – perfecționare, organizat de
formatori autorizați de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) prin instituțiile
deconcentrate teritoriale și care au avizul Autorității Competente. Stagiul profesional
în calitate de monitor categoria a III-a, în școli de schi certificate, este de 150 ore.
c) Categoria a I-a se obține ca urmare a deținerii categoriei a II-a și a promovării testelor
europene de evaluare a competentelor practice, metodice și teoretice (Eurotest și
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Eurosecuritate), în baza metodologiei emise de Asociația Națională a Monitorilor de
Schi din România cu avizul Autorității Competente, în conformitate cu cerințele
pentru nivelul categoriei. Stagiul profesional în calitate de monitor categoria a II-a, în
școli de schi certificate, este de 100 ore.
Art. 8
Monitorii clasificați categoriile III și II îşi pot exercita profesia doar în cadrul șco lilor de schi
certificate.
Art. 9
(1) Monitorul clasificat categoria I-a îşi poate exercita profesia şi ca liber-profesionist, în
condițiile legislației în vigoare.
(2) Monitorul clasificat categoria I-a poate obține titlul de monitor formator, cu avizul
Autorității Competente, dacă îndeplinește condițiile privitoare la calitatea de formator
în conformitate cu cerințele legale.
(3) Monitorul clasificat categoria I-a și categoria II-a poate îndeplini funcția de director
(coordonator) școală de schi.
Art. 10
Clasificarea monitorilor pe discipline sportive are loc în urma tipului de curs de formare
profesională absolvit sau a altor tipuri de specializare profesională avizate de Autoritatea
Competentă, după cum urmează:
a) Monitor schi alpin
b) Monitor snowboard
c) Monitor discipline nordice
CAPITOLUL IV – Exercitarea profesiei de monitor de schi, snowboard și sporturi de
alunecare pe zăpadă
Art. 11
Au dreptul să exercite profesia de monitor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe
zăpadă:
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a) cetățenii români atestați profesional;
b) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ai celorlalte state din Spațiul Economic
European cu care România are acord bilateral – MoU, prin stabilire în România sau în regim
de servicii temporare, care în prealabil obțin acordul explicit al Autorității Competente;
c) cetățenii extra-comunitari cu care România dezvoltă convenții bilaterale în domeniu, care
în prealabil obțin acordul explicit al Autorității Competente.
Art. 12
(1) Exercitarea profesiei de monitor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă, pe
teritoriul României, se face de către persoanele prevăzute la Art. 1 (4), titulare a diplomelor de
absolvire profesionale, în conformitate cu legislația în vigoare.
(2) Exercitarea profesiei de monitor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă,
înafara teritoriul României, se face de către persoanele prevăzute la Art. 11, a), în baza
Cardului Profesional European emis de Autoritatea Competenta în conformitate cu
prevederile MoU (Memorandum of Understanding), elaborat în baza Directivei 2005/36/EC.
Art. 13
(1) Se numește monitor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă, persoana care
deține diplomă de absolvire, în urma absolvirii unui curs de formare pentru ocupația de
monitor schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă, organizat și derulat de un furnizor
de formare profesională autorizat și care a promovat examenul de atestare.
(2) Monitorul de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă, denumit în continuare
monitor, însoțește și organizează servicii de inițiere, consolidare și perfecționare în sporturile
de alunecare pe zăpadă, în scop comercial, pentru orice categorie de persoane, pe domeniul
schiabil sau înafara acestuia (offpiste).
Art. 14
Serviciile de însoțire (asistență), inițiere, consolidare și perfecționare, prestate de monitor
inclusiv sub forma excursiilor sau programelor de schi din cadrul taberelor de iarna, pe pârtii
de schi sau zone care nu sunt deservite de mijloace de transport pe cablu sunt reprezentate de:
a) lecții private (individuale);
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b) lecții colective (de grup) – maxim 12 persoane;
c) cursuri;
d) cursuri sau excursii pe schiuri și ascensiunea versanților cu piei de focă sau rachete de
zăpadă (schi de tură; splitboard) – maxim 8 persoane;
e) cursuri sau excursii offpiste (freeride) – maxim 8 persoane.
Art. 15
Exercitarea temporară a profesiei pe un domeniu schiabil diferit de cel al stațiunii de reședință
se poate face respectând cerințele legale în materie, cu avizul centrelor reprezentative locale.
CAPITOLUL V – Școala de schi
Art. 16
(1) Școala de schi definește organizația legal constituită, persoana juridică de drept privat,
care are prevăzut în statut codul CAEN 931 – activități sportive / agrement, formată din
cel puțin 5 (cinci) monitori de schi sau snowboard atestați conform legislației în vigoare și
care activează într-o stațiune de schi.
(2) Termenul școala de schi poate include și alte sporturi de alunecare pe zăpadă (snowboard,
schi fond, telemark).
Art. 17
Certificarea școlilor de schi se asigură de către instituțiile abilitate, prin stabilirea existenței
condițiilor legale obligatorii.

CAPITOLUL VI – Obținerea / reînnoirea licenței de monitor (cardul profesional)
Art. 18
Ocupația de monitor se atestă cu licența de monitor (cardul profesional) eliberată de
Autoritatea Competentă.
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Art. 19
Licența de monitor (cardul profesional) se eliberează la cerere, pe categorii de clasificare,
conform prevederilor legale în vigoare și poate fi obținută de către solicitantul care
îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
(1) Pentru monitor categoria a III-a, dacă este absolvent al unui curs de formare
profesională autorizat pentru ocupația monitor de schi, snowboard și sporturi de
alunecare pe zăpadă, finalizat cu eliberarea certificatului de absolvire (inițiere).
(2) Pentru monitor categoria a II-a, dacă:
a) este atestat monitor categoria a III-a;
b) este absolvent al unui curs de formare profesională autorizat pentru ocupația
monitor de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă, finalizat cu
eliberarea certificatului de absolvire (perfecționare)
c) îndeplinește condițiile referitoare la vechime și specializare profesională
periodică;
(3) Pentru monitor categoria I-a (MoU), dacă:
a) este atestat monitor categoria a II-a;
b) îndeplinește condițiile referitoare la vechime și specializare profesională
periodică;
c) A obținut un certificat care atestă promovarea testului Eurotest;
d) A obținut un certificat care atestă promovarea testului Eurosecuritate.

CAPITOLUL VII – Drepturile și obligațiile monitorului
Art. 20
Monitorul de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă beneficiază de dreptul de a
desfășura activitatea independent sau în cadrul organizațiilor profesionale, stabilite potrivit
dispozițiilor legale în vigoare, în conformitate cu nivelul categoriei de clasificare.
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Art. 21
Monitorul are următoarele drepturi:
(1) să solicite înscrierea la cursurile și examenele de promovare în categorie conform
competențelor profesionale dobândite;
(2) să beneficieze de condiții corespunzătoare de muncă și protecție socială, în condițiile legii;
(3) să fie membru în asociații profesionale sau organizații, în scopul reprezentării intereselor
proprii și perfecționării pregătirii profesionale;
(4) să refuze acele atribuţii care depăşesc graniţele pregătirii sale profesionale (în
conformitate cu unitățile de competenta ale Standardului Ocupațional) sau pe cele care ar
afecta desfăşurarea activităţii specifice în condiţii optime, de siguranță;
(5) să promoveze interesele sale profesionale și ale siguranţei practicării schiului, să participe
la acţiunile turistice profesionale ale staţiunilor de iarnă in colaborare cu comunitățile locale.
Art.22
Monitorul care deține categoria I-a de clasificare are dreptul de a solicita Autorității
Competente eliberarea Cardului Profesional European, doar dacă deține certificate în urma
promovării testelor Eurotest și Eurosecuritate, organizate cu avizul Autorității Competente.
Art. 23
Monitorul de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă are următoarele obligații
profesionale:
(1) să fie loial și devotat profesiei alese și zonei turistice în care activează;
(2) să îndeplinească cu profesionalism sarcinile specifice activității instructiv-educative;
(3) să respecte drepturile, demnitatea și valoarea fiecărui participant la activitatea de instruire
și să trateze pe toata lumea egal, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de
limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială;
(4) să respecte legislația națională, europeană, statutul și reglementările în vigoare, precum și
normele și regulamentele asociațiilor profesionale unde își desfășoară activitatea;
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(5) să aplice în procesul de instruire linia metodică oficială și cerințele stabilite de Autoritatea
Competentă, prin Sistemul Metodic Oficial pentru predarea sporturilor de alunecare pe
zăpadă în România;
(6) să cunoască și să respecte normele de securitate, de protecție și de igienă a muncii;
(7) să urmeze sesiuni de pregătire profesională periodice, prin organizațiile profesionale
avizate, o dată la 2 (doi) ani sau dacă perioada de inactivitate este mai mare de 5 (cinci) ani.
CAPITOLUL VIII – Dispoziții finale
Art. 24
(1) Prevederile prezentului statut se aplică tuturor monitorilor de schi, snowboard și sporturi
de alunecare pe zăpadă care profesează pe teritoriul României, indiferent de categoria de
clasificare si modul de exercitare a profesiei.
(2) Persoanele care exercită abuziv profesia de monitor de schi, snowboard și sporturi de
alunecare pe zăpadă se supun reglementărilor legale, conform Art. 348 din Legea 286/2009
actualizată.
Art. 25
Monitorii de schi, snowboard și sporturi de alunecare pe zăpadă atestați cu 4 (patru) categorii
de clasificare profesională se supun unei metodologii de echivalare elaborată de Autoritatea
Competentă în acest sens.
Art. 26
Recunoașterea calificării profesionale obținută în statele Uniunii Europene se face prin
echivalarea și recunoașterea competențelor aferente ocupației, în conformitate cu prevederile
O.G nr. 43/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
Art. 27
Nerespectarea prevederilor de exercitare a profesiei de monitor de schi, snowboard şi sporturi
de alunecare pe zăpadă constituie contravenţii şi se sancţionează corespunzător în
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conformitate cu Legea nr. 180/2002, Legea nr. 293/2009 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi a normelor speciale
elaborate în acest sens.
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