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COMISIA DE ATESTARE PROFESIONALĂ 
 

Regulament de atestare și certificare 
 
I. Cadru normativ: 
1. Statutul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. 
2. Legea nr. 8 din 14 martie1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu 
modificările și completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial nr. 
60/26.03.1996). 
3. Legea nr. 8 din 22 noiembrie 2006 privind instituirea indemnizației pentru 
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică (publicată în 
Monitorul Oficial nr. 39/2006), actualizată 2017. 
4. Legea nr. 83 din 2016 privind completarea Legii 8/2006 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru pensionari (publicată în Monitorul Oficial nr. 341/2016). 
5. Hotărârea Guvernului nr. 960 din 15 decembrie 2016 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1650/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru 
pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică metodologice 
publicată în Monitorul Oficial nr. 1034/22.12.2016. 
  
II. Organizarea și activitatea comisiei: 
 
1. Comisia de atestare profesională îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
Statutul UZPR și legislația în vigoare, în baza prezentului regulament aprobat de 
Consiliul Director UZPR. 
2. Comisia este formată din 5 membri ai uniunii care au competența, vechimea și 
experiența necesare evaluării calității profesionale a persoanelor care solicită 
atestarea de membru al uniunii sau certificarea calității de membru al uniunii de 
creație. 
3. Componența comisiei este aprobată de adunarea generală a UZPR; în cazul 
vacantării unui loc datorită retragerii unuia dintre membri, ori în alte cauze sau 
situații similare, Consiliul Director poate desemna o altă persoană care să 
completeze temporar componența acesteia. 
4. Activitatea comisiei este coordonată de președintele acesteia și se 
subordonează Consiliului Director, membrii comisiei activând pe bază de 
voluntariat și conform principiilor de integritate profesională şi morală. 
5. Comisia colaborează cu Preşedintele UZPR pentru întocmirea programului de 
activitate şi stabilirea obiectivelor prioritare și poate solicita includerea pe ordinea 
de zi a ședințelor a unor subiecte care privesc activitatea sa. 
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6. Comisia elaborează planuri de activitate pe care le prezintă Consiliului 
Director; pentru activitatea desfășurată, membrii Comisiei de atestare 
profesională pot fi retribuiți din fondurile uniunii. 
7. Comisia își desfăşoară activitatea la sediul uniunii, de regulă o zi pe 
săptămână, conform planului de activitate, consemnând observațiile și deciziile în 
documentele și dosarele de atestare/certificare profesională ale membrilor 
uniunii. 
8. Comisia poate replanifica examinarea cererilor/dosarelor, conform planurilor de 
activitate, dacă situaţia membrilor comisiei o impune, hotărârea fiind anunţată 
Preşedintelui UZPR.  
9. Comisia prezintă Consiliului Director și Președintelui uniunii informări asupra 
activității desfășurate și face propuneri de completare/modificare a prezentului 
regulament sau a Statutului uniunii, pe care le prezintă Consiliului Director, în 
vederea aprobării în adunarea generală. 
 

 III. Atestarea calității de membru al uniunii: 
 

1. Persoanele care solicită primirea în UZPR trebuie să depună la secretariatul 
uniunii următoarele documentele *(conform unui opis - anexa 1) pentru 
constituirea dosarului de presă: 
- cerere de înscriere; 
- copie după actul de identitate și cazierul judiciar (în original); 
- copii ale actelor de studii ale solicitantului; 
- CV și memoriu de activitate publicistică, din care să rezulte activitatea și 
vechimea în presă; 
- recomandări din partea a 3 jurnaliști, dintre care cel puțin unul membru UZPR; 
- alte documente și materiale care confirmă activitatea jurnalistică a solicitantului. 
 
2. Conform statutului uniunii, membrii acesteia pot fi: 
a. Membru titular - orice persoană cu studii superioare şi o activitate jurnalistică 
de cel puţin 5 ani, desfășurată ca membru sau colaborator al unei redacții ori alte 
structuri mass-media, care recunoaşte şi respectă Statutul UZPR şi 
reglementările organizaţiei. 
În mod excepţional, la propunerea scrisă a Preşedintelui sau a Consiliului 
Director, Comisia de atestare poate acorda calitatea de membru titular unor 
jurnalişti de notorietate profesională, recunoscuţi ca personalităţi ale breslei și cu 
o activitate prestigioasă pe parcursul a minimum 15 ani, chiar dacă nu 
îndeplinesc integral condițiile prevăzute de statutul uniunii. 
 
b. Membru stagiar - orice jurnalist calificat, care nu are vechimea de membru 
titular; pentru primirea în uniune solicitanții depun și recomandări a 3 jurnaliști, 
dintre care unul membru al uniunii și, după caz, recomandarea redacţiei în care 
activează/colaborează şi viza/confirmarea filialei UZPR din care dorește să facă 
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parte. Membrii stagiari au drepturile şi îndatoririle prevăzute în statut, cu excepţia 
celui de a alege şi a fi ales în organismele uniunii. 
 
c. Membru de onoare - personalitatea propusă de Consiliul Director să 
primească acest titlu, ca recunoaştere a susținerii și serviciilor aduse profesiei de 
jurnalist. Calitatea de membru de onoare poate fi acordată unor personalități ale 
vieții culturale și artistice din țară sau străinătate, membre ale altor uniuni de 
creație, pentru contribuția de excepție la dezvoltarea și promovarea culturii şi 
spiritualităţii naţionale. Membrii de onoare au drepturile şi îndatoririle prevăzute în 
statut, cu excepţia celui de a alege şi a fi ales în organismele uniunii. 
 
d. Membru asociat / susţinător - orice persoană care, neîndeplinind condiţiile 
de membru titular ale unui ziarist profesionist, recunoaşte şi respectă Statutul și 
reglementările uniunii şi doreşte să susţină activitatea UZPR, fără dreptul de a 
alege şi a fi ales în organismele uniunii și fără a beneficia de drepturile conferite 
de Legea 8/2006. 
 
3. Trecerea de la o categorie la alta se poate face la îndeplinirea criteriilor 
statutare, în baza cererii individuale şi a documentelor și materialelor depuse în 
completarea dosarului de membru, cu avizul Comisiei de atestare profesională. 
4. Solicitantul atestat de comisie primește legitimația de membru al uniunii și este 
înregistrat în Registrul de evidenţă al acesteia. 
 
IV. Certificarea calității de membru al uniunii de creație: 
 
1. Pentru certificarea calității de membru al uniunii de creație, prin emiterea 
adeverinței necesare solicitării/acordării indemnizaţiei de pensionar prevăzută de 
lege, membrii UZPR având calitatea de membru titular, înscriși în Registrul de 
evidenţă al uniunii, depun la secretariatul uniunii: 
- cerere tip însoțită de CV actualizat, memoriu de activitate profesională și acte, 
documente și materiale *(prevăzute în anexa 2) care să ateste faptul că: 
a. au o activitate în presă de minimum 15 ani, într-o ocupație conformă/asimilată 
celei de jurnalisti; pentru perioada când carnetele de muncă au fost înlocuite cu 
contracte de muncă şi de drept de autor, Comisia poate solicita dovada veniturilor 
obţinute ca drepturi de autor. 
b. au o vechime de minimum 5 ani în UZPR confirmată în evidența uniunii; pot fi 
echivalați în această categorie și cei care întrunesc condițiile de membrii titulari 
fără vechime continuă, care s-au reînscris ori s-au înscris și au achitat 
contravaloarea echivalentă cu cotizația pe 5 ani. 
2. Comisia analizează cererile și dosarele membrilor care solicită certificarea în 
vederea acordării indemnizaţiei conform Legii 8/2006, modificată şi completată 
prin Legea 83/2016, urmărind îndeplinirea condițiilor de vechime în presă și 
creație jurnalistică a solicitanților. 



 

 

Bd. Gral Gh. Magheru, nr.28-30, etaj I
Oficiu Poştal 22 
Cod Poştal 010336, Bucureşti 
Telefon ( +40 ) 021.317.92.25 
Fax ( +40 ) 021.313.06.72 
Telefon mobil – secretariat 0746.137.911 
E-mail: contact@uzp.org.ro 
Web: www.uzp.org.ro 

3. Cererile și dosarele care conțin documentele precizate în anexa 2 sunt 
analizate şi evaluate în ordinea depunerii/primirii acestora, conform criteriilor 
stabilite de Adunarea Generală a uniunii. 
4. Pentru evaluarea activității publicistice și de creație jurnalistică, comisia poate 
cere solicitantului și alte documente, materiale sau înscrisuri, în afara celor 
precizate în anexa 2, și poate solicita un interviu cu acesta la sediul uniunii, 
pentru clarificarea unor elemente. 
5. Dosarele evaluate care au acordul membrilor comisiei, confirmat prin 
semnătură, primesc viza Acceptat și sunt transmise secretariatului uniunii, pentru 
eliberarea adeverinței de membru al uniunii de creație, semnată de preşedintele 
UZPR.  
6. Cererile și dosarele de presă ale membrilor care nu întrunesc condiţiile 
specificate și pe care comisia nu le-a avizat sunt reținute în arhiva uniunii; 
Observațiile vor fi comunicate în scris solicitanților. Dosarele pot fi reexaminate, la 
cererea titularului, după completarea lor cu documentele necesare. 
7. Contestaţiile la deciziile comisiei pot fi adresate în scris Consiliului Director al 
uniunii, rezultatul analizei fiind comunicat solicitantului. 
 

        AVIZAT 
       Președinte UZPR, 

  Doru Dinu Glăvan 
 

 
 
 
COMISIA DE ATESTARE PROFESIONALĂ: 

 Președinte: Sorin STANCIU, 
 Membri: Teodora MARIN, 
   Viorel Popescu 
   Ovidiu ZANFIR, 
   Valentin UBAN (secretar) 


