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▪ Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței

de muncă, cu modificările și completările ulterioare, art. 14 alin. (1) potrivit căruia:

Procedura de actualizare a Clasificării ocupațiilor din România se aprobă prin ordin comun

al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al

președintelui Institutului Național de Statistică.

▪ Hotărârea Guvernului nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din

România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor –

ISCO 08, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

▪ Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și

Solidarității Sociale, art. 6 alin. (3) lit. m) potrivit căreia MMSS elaborează și actualizează

Clasificarea ocupațiilor din România, la propunerile diferiților utilizatori.

▪ Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național

de Statistică nr. 37/83/11.01.2022 pentru aprobarea Procedurii de actualizare a

Clasificării ocupațiilor din România.

Cadru legal pentru COR



Ce este Clasificarea ocupațiilor din România (COR)?

COR este clasificarea de interes general, a cărei utilizare este obligatorie

pentru ordonarea și evidența informațiilor referitoare la ocupațiile

practicate în cadrul economiei naționale. COR reprezintă sistemul de

identificare, ierarhizare și codificare a tuturor ocupațiilor desfășurate în

economie, indiferent de tipul și locul desfășurării lor.

COR se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială, la

completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea

ocupației care face obiectul activităților desfășurate.



Cine sunt utilizatorii COR?

Potrivit Procedurii de actualizare a COR:

Actualizarea COR se realizează la inițiativa utilizatorilor: organele

administrației publice centrale și locale, unitățile bugetare, operatorii

economici, indiferent de forma de proprietate, organizațiile patronale,

sindicale, profesionale și politice, fundațiile, asociațiile, persoanele fizice și

juridice.

Ministerele, precum şi orice alte organe care au atribuţii de elaborare a

unor reglementări specifice pentru introducerea şi/sau reglementarea de

noi ocupaţii trebuie să solicite MMSS actualizarea COR în termen de 30 de

zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial al României,

Partea I.



Ce se înțelege prin actualizarea COR?

1. Activitatea de identificare,

ierarhizare, codificare și introducere în

COR a noilor ocupații pentru care se

depuse de către utilizator o cerere

(model în Anexa nr. 1 a procedurii) și

fișa descriptivă a ocupației (model în

Anexa nr. 2 a procedurii)

2. Activitatea de eliminare a ocupațiilor

care nu mai sunt cerute pe piața muncii

pentru care utilizatorul depune o cerere

conform modelului din Anexa nr. 3 a

procedurii

3. Activitatea de redenumire a unor

ocupații care se regăsesc în COR numai

dacă este necesar, pentru care

utilizatorul depune o cerere conform

modelului din Anexa nr. 4 a procedurii

4. Activitatea de mutare a unor ocupații,

dacă acest lucru se impune, pentru care

utilizatorul depune o cerere (model în

Anexa nr. 5 a procedurii) și fișa descriptivă

a ocupațiie (model în Anexa nr. 2 a

procedurii)



Ce este „

Atribuțiile MMSS în cadrul Procedurii de actualizare a COR

Ce este „❖ Analizează documentele depuse de utilizatori;

❖ Solicită aviz pentru actualizarea COR din partea ministerului de resort

care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociaţiilor

profesionale/aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii

de activitate sau de către Asociaţia Naţională a Comitetelor Sectoriale din

România;

❖ Emite utilizatorilor aviz favorabil pentru actualizarea COR;

❖ Trimestrial sau ori de câte ori se impune, elaborează ordinul de

actualizare a COR în colaborare cu Institutul Național de Statistică.



Ce este „

COR și ESCO

Ce este „❑În situația în care se solicită introducerea în COR a unei ocupații care se

regăsește în ESCO, MMSS solicită aviz de la ministerul de resort care

reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a de la asociațiile

profesionale/aviz consultativ emis de comitetul sectorial aferent ramurii

de activitate sau de către Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din

România, numai pentru ocupațiile care sunt reglementate la nivel

național.

❑ Pentru introducerea în COR a ocupațiilor care se regăsesc în ESCO,

utilizatorii pot folosi în completarea fișei descriptive a ocupației

informațiile aferente acesteia disponibile pe website-ul ESCO.



Ce este „

Alte elemente prevăzute de procedură 

iminarea de gen

Ce este „

 Pe baza unor analize ale pieţei muncii, periodic, din 4 în 4 ani,

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Institutul Naţional de Statistică

elimină din COR ocupaţiile care nu se mai practică pe piaţa muncii, prin

ordin comun al acestor instituţii.

 Lista cuprinzând ocupaţiile eliminate se publică pe pagina de internet

a Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

 La cererea fundamentată a utilizatorilor, conform modelului prezentat

în anexa nr. 6 la procedură, depusă la registratura generală a MMSS în

termen de 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României,

Partea I, a listei ce cuprinde ocupațiile eliminate, acestea se pot

reintroduce în structura COR.

 Toată structura COR actualizată se regăsește afișată pe website-ul

MMSS.



Vă mulțumim!

Tania GRIGORE 


