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Nr.  Denumire Standard ocupational  Cod COR 
afferent 
ocupației   

1 frizer                                                                                                                                                                                         514102 

2 coafor 514101 

3 manichiurist 514202 

4 pedichiurist/ 514203 

5 lucrător comercial 522303 

6 arhivist 262101 

7 bibliograf 262201 

8 bibliotecar (studii superioare) 262202 

9 conservator opere de artă şi monumente istorice (studii superioare) 262102 

10 referent de specialitate asezamant cultural 262207 

11 broker de tehnologii 241265 

12 consultant bancar 241234 

13 consultant bugetar 241208 

14 dealer 241209 

15 expert evaluator de intreprinderi 241251 

16 expert evaluator de bunuri mobile 241253 

17 lichidator  241218 

18 manager de operatiuni/produs 241226 

19 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) 241230 

20 consilier sportiv 226911 

21 coordonator  în  materie  de  securitate  şi  sănătate  în  muncă  
(studii superioare)  226303 

22 evaluator de risc si auditor in domeniul securitatii si sanatatii in 
munca 226307 

23 specialist in domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 226302 

24 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice 214949 
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25 logistician gestiune flux 214135 

26 analist piata muncii 242308 

27 consilier orientare privind cariera 242306 

28 consilier vocational 242315 

29 consultant in administratia publica 242205 

30 consultant in domeniul fortei de munca 242307 

31 expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene 242213 

32 expert aplicare legislatie armonizata in domeniul industriei si 
comertului 242219 

33 expert informatii pentru afaceri 242217 

34 expert/specialist in parteneriat public-privat 242221 

35 ofiter de legatura pentru securitatea infrastructurii critice 
nationale/europene 242227 

36 inginer sisteme electroenergetice 215105 

37 inginer retele electroenergetice 215112 

38 inginer electrician 215149 

39 auditor electroenergetic 215150 

40 inginer sisteme termoenergetice 215109 

41 inginer exploatare centrale termoelectrice 215153 

42 auditor termoenergetic 215154 

43 inginer echipamente si sisteme hidroenergetice 215157 

44 inginer retele si steme hidraulice 215163 

45 inginer energetica cladirilor 215159 

46 inginer tehnologii informatice in energetica 215161 

47 inginer conducere si control sisteme de utilitati energetice 215162 

48 inginer hidroenergetica 215114 

49 inginer energetica industriala 215108 

50 inginer exploatare centrale nuclearoelectrice 215115 

51 pomicultor 611207 
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52 lucrător calificat în floricultură și arboricultură 611206 

53 lucrător calificat în creșterea animalelor 612104 

54 agricultor în culturi vegetale și crescător de animale 613003 

55 floricultor  611204 

56 lucrător calificat in culturi de câmp si legumicultura 611104 

57 coafor stilist 514103 

58 machior 514205 

59 cosmetician 514201 

60 montator bijuterii pe copr 514207 

61 stilist protezist  de unghii 514208 

62 purtător de cuvânt 243206 

63 brand manager  243207 

64 manager resurse umane  121207 

65 inspector/referent resurse umane 333304 

66 analist resurse umane 333306 

67 auditor de sistem de management pentru sanatate si securitate 
ocupationala 325711 

68  auditor de mediu 325703 

69 manager al sistemelor de management de mediu 325702 

70 responsabil de mediu 325710 

71  specialist in managementul deseurilor 325713 

72  auditor in domeniul sigurantei alimentare  325714 

73 manager in domeniul sigurantei alimentare 325715 

74 brutar  751201 

75 cofetar  751202 

76 decorator produse cofetarie 751206 

77 patiser  751203 

78 lucrător operativ pentru autocompactoare 961101 
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79 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare  961304 

80 intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker) 331103 

81 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) 331105 

82 ofițer operațiuni financiar-bancare 331202 

83 colector (recuperator) creanțe/debite 421402 

84 analist financiar 241305 

85  responsabil proces 242104 

86 manager de proiect  242101 

87 manager imbunatatire procese 242108 

88 analist de mediu 263203 

89 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori 311912 

90 tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor 311913 

91 tehnician în industria textilă 311916 

92 şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte 311919 

93 tehnician in protectia mediului (tehnician ecolog) 314106 

94 ajutor maistru filator 731815 

95 ajutor maistru ţesător, tricoter 731818 

96 finisor textile (vopsitor, imprimeur) 731825 

97 operator la fabricarea produselor congelate de patisserie și 
panificație  751205 

98 morar 816020 

99 operator la fabricarea biscuitilor 816029 

100 preparator napolitane  816030 

101  reflexoterapeut 325504 

102 sudor 721208 

103 tehnician in industria alimentara 311925 

104 tehnician in morarit si panificatie 311930 

105 tehnician laborant analize produse alimentare  311926 
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106 asistent maternal 531201 

107 asistent personal al persoanei cu handicap grav 532203 

108 confectioner obiecte artizanale din lemn  731703 

109 muncitor contructor barne, chirpici, piatra  711101 

110 tamplar manual/ artizanal 752203 

111 supraveghetor muzeu  962910 

112 controlor poartă 962906 

113 restaurator opere de arta si monumente istorice (studii medii) 343301 

114 gestionar custode sala 343523 

115 inspector social 263512 

116 inginer material rulant cale ferata 214404 

117 inginer masini unete  214408 

118 inginer mecanica fina 214409 

119 inginer masini termice 214410 

120 inginer masini hidraulice si pneumatice 214411 

121 inginer mecanic utilah tehnologic chimic 214413 

122 inginer mecatronist 214491 

123 inginer in industria alimentara  214514 

124 inginer centrale fotovoltaice 215151 

125 inginer centrale eoliene 215152 

126 inginer automatist  215202 

127 inginer electronist transporturi, telecomunicatii  215204 

128 cofetar sef  343404 

129 recepționer de hotel 422401 

130 ospătar (chelner) 513102 

131 administrator pensiune turistică 515203 

132 cameristă hotel 516201 
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133 îngrijitor de copii 531101 

134 bonă 531104 

135 pavator 711902 

136 asfaltator 711904 

137 lucrător pentru drumuri și cai ferate 711924 

138 ipsosar (exclusiv restaurator) 712301 

139 izolator termic  712405 

140 montator pereți și plafoane din ghips-carton 712406 

141 confectioner-montator tamplarie cu vitraj izolant 712411 

142 izolator hidrofug 712403 

143  izolator frigorific 712402 

144  vopsitor auto 713205 

145 tinichigiu carosier 721303 

146 operator la maşini-unelte cu comandă numerică 722323 

147 electrician auto  723101 

148 mecanic auto 723103 

149 electrician în construcții   741101 

150 electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă 
tensiune 741106 

151 mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) 834201 

152 operator la utilaje de forjat dirijat 834204 

153 lucrător room-service hotel 911203 

154 macaragiu 834301 

155  şofer automacaragiu 834305 

156 confecţioner-montator structuri metalice pentru construcţii 721433 

157 montator faţade şi pereţi cortină 721434 

158 filator 731814 

159 țesător 731816 
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160 confectioner tricotaje dupa comandă  731824 

161 confectioner asamblor articole textile 821908 

162 croitor - confecționer îmbrăcăminte, după comandă 753201 

163 multiplicator şabloane croitorie 753202 

164 analist credite 241241 

165 administrator credite 241215 

166 administrator de risc 241240 

167 confecţioner pălării 753103 

168 ofițer antifraudă financiar-bancară (studii medii) 341116 

169 designer vestimentar 216307 

170 inginer electrotehnist 215303 

171 inginer metalurgie extractiva 214601 

172 inginer prelucrari metalurgice  214614 

173 inginer metalurgie neferoasa 214615 

174 inginer tehnolog metalurg 214622 

175 menajeră 911101 

176 specialist protocol si ceremonial  243204 

177 organizator protocol  243208 

178 ghid de turism 511301 

179 operator confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori  815302 

180 operator confecționer industrial îmbrăcăminte din tesături, 
tricotaje, materiale sintetice 815301 

181 incadrator confecţii 815305 

182 finisor-lăcuitor lemn 713203 

183 lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale 721424 

184 programator de sistem informatic 251204 

185 proiectant sisteme informatice 251101 

186 specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator 251401 
 


