GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
H O T Ă R Â R E nr. ____
din

2021
Chișinău

Cu privire la aprobarea structurii Clasificatorului
ocupațiilor din Republica Moldova
-----------------------------------------------------------În temeiul art. 5 alin. (2) din Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea
ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 448), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă structura Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova
(se anexează).
2. Ministrul muncii și protecției sociale va aproba prin ordin Clasificatorul
ocupațiilor din Republica Moldova la nivel de ocupație (șase caractere), care se
va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
3. Se stabilește că Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova se
aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatoriu
pentru toate autoritățile administrației publice centrale și locale, întreprinderile,
organizațiile și instituțiile, indiferent de tipul de proprietate și forma de
organizare juridică, și alte persoane juridice și fizice care își desfășoară
activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor
oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupației.
4. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va asigura, la cererea
utilizatorilor, actualizarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova, în
concordanță cu modificările care se produc în structura economiei naționale și în
legislația specifică în vigoare.
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5. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 461/2013 privind aprobarea
structurii Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2013, nr. 114-144, art.550), cu modificările ulterioare.

Prim-ministru

NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:
Ministrul muncii
și protecției sociale

Marcel Spatari

Ministrul educației
și cercetării

Anatolie Topală
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Aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr.
STRUCTURA
Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova
Grupa majoră (un caracter), subgrupa majoră (două caractere),
grupa minoră (trei caractere), grupa de bază (patru caractere)
1 LEGISLATORI/LEGISLATOARE, MEMBRI AI/MEMBRE ALE
EXECUTIVULUI,
DEMNITARI
ȘI
CONDUCĂTORI
AI/CONDUCĂTOARE
ALE
ADMINISTRAȚIEI
PUBLICE,
CONDUCĂTORI/CONDUCĂTOARE
ȘI
FUNCȚIONARI
SUPERIORI/FUNCȚIONARE
SUPERIOARE
DIN
UNITĂȚILE
ECONOMICO-SOCIALE ȘI POLITICE
11 Legislatori/legislatoare, membri ai/membre ale executivului,
demnitari și conducători ai/conducătoare ale administrației publice
111 Legislatori/legislatoare, membri ai/membre ale executivului,
demnitari și conducători ai/conducătoare ale administrației publice
1111 Legislatori/legislatoare, membri ai/membre ale executivului,
demnitari
1112 Conducători ai/conducătoare ale administrației publice centrale
1113 Conducători ai/conducătoare ale administrației publice locale
1114 Conducători/conducătoare și alți funcționari superiori/alte
funcționare superioare din organizațiile specializate
112 Directori generali/directoare generale și directori executivi
asimilați/directoare executive asimilate
1120 Directori generali/directoare generale și directori executivi
asimilați/directoare executive asimilate
12 Conducători/conducătoare din domeniul administrativ și comercial
121 Conducători/conducătoare din domeniul administrativ
1211 Conducători/conducătoare din domeniul financiar
1212 Conducători/conducătoare din domeniul resurselor umane
1213 Conducători/conducătoare din domeniul politicilor și planificării
1219 Conducători/conducătoare din domeniul administrativ,
neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
122 Conducători/conducătoare din domeniul vânzări, marketing și
dezvoltare
1221 Conducători/conducătoare din domeniul vânzări și marketing
1222 Conducători/conducătoare din domeniul publicității și relațiilor
publice
1223 Conducători/conducătoare din domeniul cercetării și dezvoltării
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13 Conducători/conducătoare de unități din industrie și servicii
131 Conducători/conducătoare de unități din agricultură, silvicultură,
piscicultură și pescuit
1311 Conducători/conducătoare de unități din agricultură și
silvicultură
1312 Conducători/conducătoare de unități din domeniul acvaculturii și
pisciculturii
132 Conducători/conducătoare din industria prelucrătoare, extractivă,
construcții și din domeniul aprovizionării și desfacerii de mărfuri
1321 Conducători/conducătoare de unități din industria prelucrătoare
1322 Conducători/conducătoare de unități din industria extractivă
1323 Conducători/conducătoare de unități din domeniul construcțiilor
1324 Conducători/conducătoare de unități din domeniul aprovizionării
și distribuției de mărfuri
133 Conducători/conducătoare de unități din domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor
1330 Conducători/conducătoare de unități din domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor
134 Conducători/conducătoare de unități prestări servicii
1341 Conducători/conducătoare servicii din domeniul îngrijirii
copilului
1342 Conducători/conducătoare servicii din domeniul sănătății
1343 Conducători/conducătoare servicii din domeniul îngrijirii
persoanelor în vârstă
1344 Conducători/conducătoare servicii din domeniul asistenței
sociale
1345 Conducători/conducătoare servicii din domeniul educației
1346 Conducători/conducătoare de unități furnizoare de servicii
financiare și de asigurări
1349 Conducători/conducătoare de unități din domeniul prestări
servicii neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
14 Conducători/conducătoare în activitatea hotelieră, comerț și alte
servicii
141 Conducători/conducătoare în activitatea hotelieră și de restaurante
1411 Conducători/conducătoare în activitatea hotelieră
1412 Conducători/conducătoare de restaurante
142 Conducători/conducătoare în activitatea de comerț
1420 Conducători/conducătoare în activitatea de comerț
143 Conducători ai/conducătoare ale altor tipuri de servicii
1431 Conducători/conducătoare din domeniul de activități sportive,
recreative și culturale
1439 Conducători ai/conducătoare ale altor tipuri de organizații
prestatoare de servicii, neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
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2 SPECIALIȘTI/SPECIALISTE ÎN DIVERSE DOMENII DE
ACTIVITATE
21 Specialiști/specialiste în domeniul științei și ingineriei
211 Specialiști/specialiste în fizică și știința pământului
2111 Fizicieni/fiziciene și astronomi/astronome
2112 Meteorologi/meteorologe
2113 Chimiști/chimiste
2114 Geologi/geologe și geofizicieni/geofiziciene
212 Matematicieni/matematiciene, actuari și statisticieni/statisticiene
2120 Matematicieni/matematiciene, actuari și statisticieni/statisticiene
213 Specialiști/specialiste în științele vieții
2131 Biologi/biologe, botaniști/botaniste, zoologi/zoologe și
asimilați/asimilate
2132 Consultanți/consultante și alți specialiști/alte specialiste în
agricultură, silvicultură, piscicultură și pescuit
2133 Specialiști/specialiste din domeniul protecției mediului
214 Ingineri/inginere (cu excepția electrotehnologiei)
2141 Ingineri/inginere în industrie și producție
2142 Ingineri constructori/inginere constructoare
2143 Ingineri/inginere din domeniul protecției mediului
2144 Ingineri mecanici/inginere mecanice
2145 Ingineri chimiști/inginere chimiste
2146 Ingineri minieri/inginere miniere, metalurgiști/metalurgiste și
asimilați/asimilate
2149 Ingineri/inginere și asimilați neclasificați/asimilate neclasificate
în grupele de bază anterioare
215 Ingineri/inginere în electrotehnologie
2151 Ingineri electricieni/inginere electriciene
2152 Ingineri electroniști/inginere electroniste
2153 Ingineri/inginere din domeniul telecomunicațiilor
216 Arhitecți/arhitecte, proiectanți/proiectante, topografi/topografe și
designeri
2161 Arhitecți constructori/arhitecte constructoare
2162 Arhitecți/arhitecte din domeniul peisagistic
2163 Designeri produse și îmbrăcăminte
2164 Proiectanți/proiectante din domeniul urbanismului și de
sistematizare a traficului
2165 Cartografi/cartografe și topografi/topografe
2166 Designeri de grafică și multimedia
22 Specialiști/specialiste în domeniul sănătății
221 Medici
2211 Medici medicină generală
2212 Medici specialiști
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222 Asistenți medicali generaliști/asistente medicale generaliste și
mamoși/moașe
2221 Asistenți medicali/asistente medicale
2222 Mamoși/moașe
223 Practicieni/practiciene în medicină tradițională și complementară
2230 Practicieni/practiciene în medicină tradițională și complementară
224 Paramedici
2240 Paramedici
225 Medici veterinari
2250 Medici veterinari
226 Alți specialiști/alte specialiste din domeniul sănătății
2261 Medici stomatologi
2262 Farmaciști/farmaciste
2263 Specialiști/specialiste în domeniul protecției mediului, igienei și
sănătății în muncă
2264 Fizioterapeuți/fizioterapeute
2265 Dieteticieni/dieteticiene și nutriționiști/nutriționiste
2266 Audiologi/audiologe și specialiști/specialiste în logopedie
2267 Optometriști și opticieni/opticiene
2269
Specialiști/specialiste
în
domeniul
sănătății
neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
23 Specialiști/specialiste în învățământ
231 Profesori universitari/profesoare universitare și asimilați/asimilate
2310
Profesori
universitari/profesoare
universitare
și
asimilați/asimilate
232
Profesori/profesoare
în
învățământul
profesional
și
asimilați/asimilate
2320 Profesori/profesoare în învățământul profesional și
asimilați/asimilate
233 Profesori/profesoare în învățământul secundar și asimilați/asimilate
2330
Profesori/profesoare
în
învățământul
secundar
și
asimilați/asimilate
234 Profesori/profesoare în învățământul primar și educatori/educatoare
în educația timpurie și asimilați/asimilate
2341 Profesori/profesoare în învățământul primar și asimilați/asimilate
2342 Educatori/educatoare în educația timpurie și asimilați/asimilate
235 Alți specialiști/alte specialiste în învățământ
2351 Specialiști/specialiste în metodologie didactică
2352 Cadre didactice pentru elevi/eleve cu cerințe educaționale
speciale
2353 Cadre didactice formatori/formatoare de limbi străine
2354 Alți instructori formatori/alte instructoare formatoare de muzică
2355 Alți instructori formatori/alte instructoare formatoare de artă
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2356 Instructori formatori/instructoare formatoare în tehnologia
informației
2359 Specialiști/specialiste în învățământ neclasificați/neclasificate în
grupele de bază anterioare
24 Specialiști/specialiste în domeniul administrativ-comercial
241 Specialiști/specialiste în domeniul finanțelor
2411 Contabili/contabile
2412 Specialiști/specialiste și consultanți/consultante din domeniul
financiar și al investițiilor
2413 Analiști financiari/analiste financiare
242 Specialiști/specialiste din domeniul administrativ
2421 Analiști/analiste de management și organizare
2422 Specialiști/specialiste în domeniul politicilor administrative
2423 Specialiști/specialiste în domeniul resurselor umane și de
personal
2424 Specialiști/specialiste în formarea și dezvoltarea resurselor
umane și a personalului
243 Specialiști/specialiste în vânzări, marketing și relații publice
2431 Specialiști/specialiste în publicitate și marketing
2432 Specialiști/specialiste în relații publice
2433 Specialiști/specialiste în vânzarea de produse tehnice și medicale
(cu excepția TIC)
2434 Specialiști/specialiste în vânzarea produselor de tehnologia
informației și comunicațiilor
25 Specialiști/specialiste în tehnologia informației și comunicațiilor
251 Analiști programatori/analiste programatoare din domeniul software
2511 Analiști/analiste de sistem
2512 Proiectanți/proiectante de software
2513 Proiectanți/proiectante de sisteme web și multimedia
2514 Programatori/programatoare de aplicații
2519 Analiști programatori/analiste programatoare din domeniul
software neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
252 Specialiști/specialiste în baze de date și rețele
2521 Designeri și administratori/administratoare de baze de date
2522 Administratori/administratoare de sistem
2523 Specialiști/specialiste în rețele de calculatoare
2529 Specialiști/specialiste în baze de date și rețele
neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
26 Specialiști/specialiste din domeniul juridic, social și cultural
261 Specialiști/specialiste din domeniul juridic
2611 Avocați/avocate
2612 Judecători/judecătoare și procurori/procurore

Y:\004\ANUL 2021\HOTĂRÎRI\16057\redactata-16057-ro.docx

9

2619
Specialiști/specialiste
din
domeniul
juridic
neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
262 Bibliotecari/bibliotecare, arhivari/arhivare și curatori/curatoare
2621 Arhivari/arhivare și curatori/curatoare
2622 Bibliotecari/bibliotecare și specialiști/specialiste în alte servicii
de informare
263 Specialiști/specialiste din domeniul social și religios
2631 Economiști/economiste
2632
Sociologi/sociologe,
antropologi/antropologe
și
asimilați/asimilate
2633 Filosofi/filosoafe, istorici și specialiști/specialiste în științe
politice
2634 Psihologi/psihologe
2635 Specialiști/specialiste în asistență socială și consiliere
2636 Specialiști/specialiste în religie
264 Autori/autoare, jurnaliști/jurnaliste și lingviști/lingviste
2641 Autori/autoare și asimilați/asimilate
2642 Jurnaliști/jurnaliste
2643 Traducători/traducătoare, interpreți/interprete și alți lingviști/alte
lingviste
265 Artiști creatori/artiste creatoare și actori/actrițe
2651 Specialiști/specialiste în arte vizuale
2652
Muzicieni/muziciene,
cântăreți/cântărețe
și
compozitori/compozitoare
2653 Dansatori/dansatoare și coregrafi/coregrafe
2654 Regizori/regizoare și producători/producătoare de film, teatru și
alte spectacole
2655 Actori/actrițe
2656 Crainici/crainice la radio, televiziune și alte mijloace de
comunicare
2659 Artiști creatori/artiste creatoare și actori neclasificați/actrițe
neclasificate în grupele de bază anterioare
3 TEHNICIENI/TEHNICIENE, MAIȘTRI ȘI ALȚI SPECIALIȘTI
ASIMILAȚI/ALTE SPECIALISTE ASIMILATE
31 Specialiști asimilați/specialiste asimilate în știință și inginerie
311 Tehnicieni/tehniciene în științe inginerești
3111 Tehnicieni/tehniciene în domeniul chimiei și fizicii
3112 Tehnicieni constructori/tehniciene constructoare
3113 Tehnicieni electricieni și energeticieni/tehniciene electriciene și
energeticiene
3114 Tehnicieni/tehniciene în electronică
3115 Tehnicieni/tehniciene și maiștri mecanici
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3116 Tehnicieni/tehniciene și maiștri petroliști, petrochimiști și în
chimie industrială
3117 Tehnicieni minieri/tehniciene miniere și metalurgiști/metalurgiste
3118 Desenatori tehnici/desenatoare tehnice
3119 Tehnicieni/tehniciene în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii
neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
312 Controlori supraveghetori/controloare supraveghetoare în industria
extractivă, industria prelucrătoare și construcții
3121 Controlori supraveghetori/controloare supraveghetoare în
industria extractivă
3122 Controlori supraveghetori/controloare supraveghetoare în
industria prelucrătoare
3123 Controlori supraveghetori/controloare supraveghetoare în
construcții
313 Tehnicieni controlori/tehniciene controloare de procese industriale
3131 Operatori/operatoare în centralele de producere a energiei
electrice
3132 Operatori/operatoare la incineratoare și uzine de tratare a apei
3133 Controlori/controloare în uzine de prelucrare chimică
3134 Operatori/operatoare în uzine de rafinare a țițeiului și gazelor
naturale
3135 Controlori/controloare în procesul de producție metalurgică
3139 Tehnicieni controlori/tehniciene controloare de procese
industriale neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
314 Tehnicieni/tehniciene în științele vieții și alți specialiști asimilați/alte
specialiste asimilate
3141 Tehnicieni/tehniciene în științele vieții (cu excepția celor din
medicină)
3142 Tehnicieni/tehniciene în domeniul agriculturii
3143 Tehnicieni/tehniciene în domeniul silviculturii
315 Controlori/controloare și specialiști/specialiste pentru traficul naval
și aerian
3151 Mecanici navali/mecanice navale
3152 Ofițeri de punte și pilotaj nave
3153 Piloți de avioane și alți specialiști asimilați/alte specialiste
asimilate
3154 Controlori/controloare de trafic aerian
3155 Tehnicieni/tehniciene pentru siguranța traficului aerian
32 Tehnicieni/tehniciene și asimilați/asimilate din domeniul sănătății
321 Tehnicieni/tehniciene din domeniul medical și farmaceutic
3211 Tehnicieni specialiști/tehniciene specialiste în echipamente
medicale de imagistică și tratament
3212 Tehnicieni/tehniciene în laboratoare medicale și de patologie
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3213 Tehnicieni/tehniciene și asistenți/asistente de farmacie
3214 Tehnicieni/tehniciene în protetică medicală și dentară
322 Personal medical pentru îngrijire
3221 Asistenți medicali/asistente medicale
3222 Asistenți puericultori/asistente puericultoare
323 Practicieni asociați/practiciene asociate din domeniul medicinei
tradiționale și complementare
3230 Practicieni asociați/practiciene asociate din domeniul medicinei
tradiționale și complementare
324 Felceri/felcere și tehnicieni veterinari/tehniciene veterinare
3240 Felceri/felcere și tehnicieni veterinari/tehniciene veterinare
325 Alți specialiști/alte specialiste din domeniul sănătății și
asimilați/asimilate
3251 Tehnicieni dentari/tehniciene dentare
3252 Tehnicieni/tehniciene fișe medicale și informații privind starea de
sănătate
3253 Lucrători/lucrătoare din domeniul sănătății publice
3254 Opticieni/opticiene
3255 Fizioterapeuți/fizioterapeute și asimilați/asimilate
3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate
3257 Inspectori/inspectoare din domeniul protecției mediului și
sănătății în muncă și asimilați/asimilate
3258 Lucrători/lucrătoare pe ambulanță
3259 Alți specialiști/alte specialiste din domeniul sănătății și asimilați
neclasificați/asimilate neclasificate în grupele de bază anterioare
33 Specialiști/specialiste în servicii administrative și asimilați/asimilate
331
Specialiști
financiari/specialiste
financiare,
matematicieni/matematiciene și asimilați/asimilate
3311 Agenți/agente și brokeri din domeniul financiar și bancar
3312 Ofițeri de credite
3313 Specialiști/specialiste în contabilitate și asimilați/asimilate
3314
Specialiști
statisticieni/specialiste
statisticiene,
matematicieni/matematiciene și alți specialiști asimilați/alte specialiste asimilate
3315 Evaluatori/evaluatoare de asigurări
332 Agenți/agente și brokeri în vânzări și aprovizionare
3321 Agenți/agente de asigurări
3322 Agenți/agente de vânzări
3323 Agenți/agente contractări și achiziții
3324 Brokeri comerciali
333 Agenți/agente de servicii comerciale
3331
Agenți
concesionari/agente
concesionare
și
expeditori/expeditoare
3332 Organizatori/organizatoare de conferințe și evenimente
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3333 Agenți/agente de recrutare și contractori/contractoare
3334 Agenți/agente și administratori imobiliari/administratoare
imobiliare
3339 Agenți/agente de servicii comerciale neclasificați/neclasificate în
grupele de bază anterioare
334 Secretari administrativi și specializați/secretare administrative și
specializate
3341 Coordonatori/coordonatoare de birou
3342 Secretari/secretare din domeniul serviciilor juridice
3343 Secretari executivi/secretare executive din domeniul
administrativ
3344 Secretari/secretare din domeniul medical
335 Specialiști/specialiste cu funcții publice de reglementare și
asimilați/asimilate
3351 Inspectori/inspectoare de vamă și ofițeri de frontieră
3352 Inspectori/inspectoare de stat de taxe și impozite
3353 Inspectori/inspectoare de asigurări sociale
3354 Inspectori/inspectoare pentru acordarea de licențe, permise și
autorizații
3355 Ofițeri de poliție și alte ocupații din domeniul ordinii publice și
securității statului
3359 Specialiști/specialiste cu funcții de reglementare și asimilați
neclasificați/asimilate neclasificate în grupele de bază anterioare
34 Alți specialiști/alte specialiste din domeniul juridic, social și
cultural
341 Alți specialiști/alte specialiste din domeniul juridic și social
3411 Specialiști/specialiste din domeniul juridic și asimilați/asimilate
3412 Specialiști/specialiste în asistență socială și asimilați/asimilate
3413 Specialiști/specialiste din domeniul religiei și asimilați/asimilate
342 Lucrători/lucrătoare din domeniul sportului și al pregătirii fizice
3421 Atleți/atlete și sportivi/sportive
3422
Antrenori/antrenoare,
instructori/instructoare
și
funcționari/funcționare din domeniul sportului
3423 Instructori/instructoare și coordonatori/coordonatoare de
programe de pregătire fizică și activități recreative
343 Alți specialiști/alte specialiste din domeniul artistic, cultural și
culinar
3431 Fotografi/fotografe
3432 Designeri de interior și decoratori/decoratoare
3433 Tehnicieni/tehniciene din domeniul artei (expoziții, muzee și
biblioteci)
3434 Bucătari-șefi/bucătărese-șefe
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3435 Alți specialiști asimilați/alte specialiste asimilate din domeniul
artistic și cultural
35 Tehnicieni/tehniciene în informatică și comunicații
351 Tehnicieni/tehniciene pentru operațiuni din domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor și pentru asigurarea suportului tehnic pentru
utilizatori/utilizatoare
3511 Tehnicieni/tehniciene pentru operațiuni din domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor
3512 Tehnicieni/tehniciene pentru asigurarea suportului tehnic pentru
utilizatori/utilizatoare
3513 Tehnicieni/tehniciene rețele de calculatoare și sisteme
3514 Tehnicieni/tehniciene web
352 Tehnicieni/tehniciene din domeniul telecomunicațiilor și al
radiodifuziunii și televiziunii
3521 Tehnicieni/tehniciene în radiodifuziune și televiziune
3522 Tehnicieni/tehniciene în ingineria telecomunicațiilor
4
FUNCȚIONARI
ADMINISTRATIVI/FUNCȚIONARE
ADMINISTRATIVE
41 Funcționari/funcționare cu atribuții generale, inclusiv
operatori/operatoare la prelucrarea textelor și introducerea datelor
411 Funcționari/funcționare cu atribuții generale de birou
4110 Funcționari/funcționare cu atribuții generale de birou
412 Secretari/secretare
4120 Secretari/secretare
413 Operatori/operatoare la prelucrarea textelor și introducerea datelor
4131 Dactilografi/dactilografe și operatori/operatoare la prelucrarea
textelor
4132 Operatori/operatoare introducere date
42 Funcționari/funcționare în serviciul cu publicul
421 Casieri/casiere (casierițe), colectori/colectoare de bani și
asimilați/asimilate
4211 Casieri/casiere (casierițe) de bancă și asimilați/asimilate
4212 Agenți/agente de pariuri, crupieri și alți lucrători asimilați/alte
lucrătoare asimilate
4213 Amanetari și cămătari/cămătărese
4214 Agenți/agente de colectare a creanțelor și asimilați/asimilate
422 Agenți/agente în centre de informare
4221 Consultanți/consultante și funcționari/funcționare în agențiile
turismului
4222 Funcționari/funcționare în centrele de informare
4223 Operatori/operatoare centrale telefonice
4224 Recepționeri/recepționere din domeniul hotelier
4225 Funcționari/funcționare în birouri de informații
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4226 Recepționeri/recepționere (cu excepția domeniului hotelier)
4227 Operatori/operatoare de interviu pentru sondaje și cercetare de
piață
4229 Agenți/agente în centre de informare neclasificați/neclasificate în
grupele de bază anterioare
43 Funcționari/funcționare în serviciile de evidență contabilă,
financiară și a materialelor
431 Funcționari/funcționare în servicii de evidență
4311 Funcționari/funcționare în servicii de evidență contabilă și
financiară
4312 Funcționari/funcționare din domeniul statistic, financiar și de
asigurări
4313 Funcționari/funcționare în salarizare
432 Funcționari/funcționare în evidența materialelor și în transporturi
4321 Funcționari/funcționare în evidența stocurilor
4322 Funcționari/funcționare de programare și supraveghere a
producției
4323 Funcționari/funcționare în transporturi
44 Alți funcționari administrativi auxiliari/alte funcționare
administrative auxiliare
441 Alți funcționari administrativi auxiliari/alte funcționare
administrative auxiliare
4411 Funcționari/funcționare din bibliotecă
4412 Lucrători/lucrătoare din domeniul comunicațiilor poștale
4413
Codificatori/codificatoare,
corectori/corectoare
și
asimilați/asimilate
4414 Copiști/copiste și funcționari asimilați/funcționare asimilate
4415 Funcționari/funcționare pentru activități de copiere și arhivare
4416 Funcționari/funcționare în domeniul managementului resurselor
umane
4419 Funcționari administrativi auxiliari neclasificați/funcționare
administrative auxiliare neclasificate în grupele de bază anterioare
5 LUCRĂTORI/LUCRĂTOARE DIN DOMENIUL SERVICIILOR
ȘI COMERȚULUI
51 Lucrători/lucrătoare din domeniul serviciilor personale
511 Însoțitori/însoțitoare de zbor, conductori/conductoare și ghizi/ghide
5111 Însoțitori/însoțitoare de zbor și stewarzi/stewardese
5112 Conductori/conductoare în transporturi
5113 Ghizi turistici/ghide turistice
512 Bucătari/bucătărese
5120 Bucătari/bucătărese
513 Chelneri/chelnerițe și barmani/barmanițe
5131 Chelneri/chelnerițe
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5132 Barmani/barmanițe
514 Coafori/coafeze, cosmeticieni/cosmeticiene și asimilați/asimilate
5141 Coafori/coafeze
5142 Cosmeticieni/cosmeticiene și asimilați/asimilate
515 Supraveghetori/supraveghetoare de clădiri și gospodării
5151 Personal de supraveghere pentru activități de curățenie și
întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții
5152 Administratori/administratoare în gospodării
5153 Administratori/administratoare de clădiri
516 Alți lucrători/alte lucrătoare din domeniul serviciilor personale
5161 Astrologi/astrologe, prezicători/prezicătoare și asimilați/asimilate
5162 Însoțitori/însoțitoare și valeți
5163
Agenți/agente
de
pompe
funebre
și
îmbălsămători/îmbălsămătoare
5164 Îngrijitori/îngrijitoare animale, inclusiv animale de companie
5165 Instructori/instructoare conducere auto
5169 Lucrători/lucrătoare din domeniul serviciilor personale
neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
52 Lucrători/lucrătoare din domeniul vânzărilor
521 Vânzători stradali/vânzătoare stradale și în piețe
5211 Vânzători/vânzătoare la standuri și în piețe
5212 Vânzători stradali/vânzătoare stradale de produse alimentare
522 Vânzători/vânzătoare în magazine
5221 Vânzători/vânzătoare în magazine
5222 Supraveghetori/supraveghetoare în magazine
5223 Asistenți/asistente vânzări în magazine
523 Casieri/casiere (casierițe) și vânzători/vânzătoare de bilete
5230 Casieri/casiere (casierițe) și vânzători/vânzătoare de bilete
524 Alți lucrători/alte lucrătoare din domeniul vânzărilor
5241 Manechini și asimilați/asimilate
5242 Prezentatori/prezentatoare produse
5243 Vânzători/vânzătoare la domiciliu
5244 Vânzători/vânzătoare în case de comenzi
5245 Lucrători/lucrătoare în benzinării
5246 Lucrători/lucrătoare în unități de alimentație publică
5249
Lucrători/lucrătoare
din
domeniul
vânzărilor
neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
53 Personal de îngrijire
531 Personal de îngrijire a copiilor și asistenții/asistentele cadrelor
didactice
5311 Personal de îngrijire a copiilor
5312 Personal din domeniul serviciilor suport pentru învățământul
preșcolar, primar și gimnazial
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532 Personal de îngrijire din domeniul sănătății
5321 Îngrijitori/îngrijitoare din domeniul sănătății
5322 Îngrijitori/îngrijitoare la domiciliu
5329 Personal de îngrijire din domeniul sănătății neclasificat în
grupele de bază anterioare
54 Lucrători/lucrătoare în servicii de protecție
541 Lucrători/lucrătoare în servicii de protecție
5411 Pompieri
5412 Subofițeri de poliție și alte ocupații din domeniul ordinii publice
și securității statului
5413 Agenți/agente de penitenciare
5414 Lucrători/lucrătoare în servicii de securitate
5419
Lucrători/lucrătoare
în
servicii
de
protecție
neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
6
AGRICULTORI/AGRICULTOARE
ȘI
LUCRĂTORI
CALIFICAȚI/LUCRĂTOARE CALIFICATE ÎN AGRICULTURĂ,
SILVICULTURĂ, ACVACULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI PESCUIT
61 Agricultori/agricultoare și lucrători calificați/lucrătoare calificate
în agricultură, orientați/orientate către piață
611 Grădinari/grădinărese și cultivatori/cultivatoare
6111 Agricultori/agricultoare și lucrători calificați/lucrătoare calificate
în culturi de câmp și legumicultură
6112 Arboricultori/arboricultoare
6113 Agricultori/agricultoare și lucrători calificați/lucrătoare calificate
în grădinărit, horticultură și pepiniere
6114 Agricultori/agricultoare și lucrători calificați/lucrătoare calificate
în culturi vegetale mixte
612 Crescători/crescătoare de animale
6121 Crescători/crescătoare de animale pentru producția de lapte și
carne
6122 Crescători/crescătoare de păsări
6123 Apicultori/apicultoare și sericicultori/sericicultoare
6129 Crescători/crescătoare de animale neclasificați/neclasificate în
grupele de bază anterioare
613 Agricultori/agricultoare și lucrători calificați/lucrătoare calificate în
culturi vegetale și crescători/crescătoare de animale
6130 Agricultori/agricultoare și lucrători calificați/lucrătoare calificate
în culturi vegetale și crescători/crescătoare de animale
62 Lucrători calificați/lucrătoare calificate în silvicultură,
acvacultură, piscicultură, pescuit și vânătoare, orientați/orientate către
piață
621 Lucrători forestieri/lucrătoare forestiere și asimilați/asimilate
6210 Lucrători forestieri/lucrătoare forestiere și asimilați/asimilate
Y:\004\ANUL 2021\HOTĂRÎRI\16057\redactata-16057-ro.docx

17

622 Lucrători/lucrătoare în acvacultură, pescuit și vânătoare
6221 Lucrători/lucrătoare în culturi acvatice
6222 Pescari/pescărițe în ape interioare și de coastă
6223 Pescari/pescărițe în mări și oceane
6224 Vânători/vânătorițe
63 Agricultori/agricultoare, pescari/pescărițe, vânători/vânătorițe și
culegători/culegătoare de producție destinată consumului propriu
631 Cultivatori/cultivatoare de producție destinată consumului propriu
6310 Cultivatori/cultivatoare de producție destinată consumului
propriu
632 Crescători/crescătoare de animale a căror producție este destinată
consumului propriu
6320 Crescători/crescătoare de animale a căror producție este destinată
consumului propriu
633 Lucrători/lucrătoare în ferme mixte a căror producție este destinată
consumului propriu
6330 Lucrători/lucrătoare în ferme mixte a căror producție este
destinată consumului propriu
634 Pescari/pescărițe, vânători/vânătorițe și culegători/culegătoare de
produse agricole din flora spontană, a căror producție este destinată consumului
propriu
6340 Pescari/pescărițe, vânători/vânătorițe și culegători/culegătoare de
produse agricole din flora spontană, a căror producție este destinată consumului
propriu
7 MUNCITORI CALIFICAȚI/MUNCITOARE CALIFICATE ȘI
LUCRĂTORI/LUCRĂTOARE DIN DOMENIUL ARTIZANAL
71
Muncitori-constructori/muncitoare-constructoare
și
asimilați/asimilate, cu excepția electricienilor/electricienelor
711
Muncitori-constructori/muncitoare-constructoare
și
asimilați/asimilate
7111 Constructori/constructoare de case
7112 Zidari/zidărițe și asimilați/asimilate
7113 Spărgători/spărgătoare, tăietori/tăietoare și cioplitori/cioplitoare
în piatră
7114 Muncitori-constructori/muncitoare-constructoare în lucrări de
beton și asimilați/asimilate
7115 Dulgheri/dulgherițe și tâmplari/tâmplărițe
7119 Muncitori-constructori/muncitoare-constructoare și asimilați
neclasificați/asimilate neclasificate în grupele de bază anterioare
712 Muncitori-constructori/muncitoare-constructoare la lucrări de
finisare și asimilați/asimilate
7121 Constructori/constructoare de acoperișuri
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7122 Parchetari, linoliști, mozaicari/mozaicare, faianțari/faianțare și
asimilați/asimilate
7123 Ipsosari
7124 Montatori/montatoare de izolații termice și acustice
7125 Geamgii
7126 Instalatori/instalatoare și montatori/montatoare de țevi
7127 Mecanici/mecanice pentru instalații de climatizare și refrigerare
713
Zugravi/zugrave
(zugrăvițe),
vopsitori/vopsitoare,
curățitori/curățitoare de fațade și asimilați/asimilate
7131 Zugravi/zugrave (zugrăvițe) și asimilați/asimilate
7132 Vopsitori/vopsitoare, lăcuitori/lăcuitoare și asimilați/asimilate
7133 Curățitori/curățitoare de fațade
72 Meseriași/meseriașe și muncitori calificați/muncitoare calificate în
metalurgie, construcții de mașini și asimilați/asimilate
721
Turnători/turnătoare,
tinichigii-cazangii/tinichigițe-cazangițe,
sudori/sudorițe, formatori/formatoare și asimilați/asimilate
7211 Formatori/formatoare și miezuitori/miezuitoare
7212 Sudori/sudorițe și debitatori autogen
7213 Tinichigii-cazangii/tinichigițe-cazangițe
7214 Constructori/constructoare și montatori/montatoare de structuri
metalice
7215 Lucrători/lucrătoare la montarea și întreținerea instalațiilor de
ridicat și transportat
722 Forjori, matrițeri/matrițere și asimilați/asimilate
7221 Forjori, fierari și matrițeri/matrițere
7222 Sculeri, matrițeri/matrițere și asimilați/asimilate
7223 Reglori/regloare și operatori/operatoare de mașini-unelte pentru
prelucrarea metalelor
7224 Operatori/operatoare la mașini de polizat, rectificat și ascuțit
723 Mecanici/mecanice și reparatori/reparatoare de mașini și utilaje
7231 Mecanici/mecanice și reparatori/reparatoare de autovehicule
7232 Mecanici/mecanice și reparatori/reparatoare de motoare de
avioane
7233 Mecanici/mecanice și reparatori/reparatoare de mașini agricole și
industriale
7234 Reparatori/reparatoare de biciclete și asimilați/asimilate
73 Meseriași/meseriașe și muncitori calificați/muncitoare calificate în
mecanică fină, artizanat, imprimerie și asimilați/asimilate
731 Meseriași/meseriașe și muncitori calificați/muncitoare calificate în
mecanică fină, artizanat, imprimerie și asimilați/asimilate
7311 Confecționeri/confecționere și reparatori/reparatoare de
instrumente și aparate de precizie
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7312 Confecționeri/confecționere, acordori și restauratori/restauratoare
de instrumente muzicale
7313 Giuvaergii și lucrători/lucrătoare în metale prețioase
7314 Olari/olărese (olărițe) și lucrători asimilați/lucrătoare asimilate
7315 Sticlari (suflători, șlefuitori/șlefuitoare, tăietori de sticlă)
7316 Pictori-decoratori/pictorițe-decoratoare, gravori pe sticlă și
ceramică
7317 Lucrători meseriași/lucrătoare meseriașe în executarea de
produse artizanale din lemn, împletituri și alte materiale
7318 Lucrători meseriași/lucrătoare meseriașe în executarea de
produse artizanale din textile, piele și materiale similare
7319
Lucrători meseriași neclasificați/lucrătoare meseriașe
neclasificate în grupele de bază anterioare
732 Lucrători poligrafi/lucrătoare poligrafe
7321 Zețari și linotipiști/linotipiste
7322 Tipografi/tipografe
7323 Legători/legătoare și lucrători/lucrătoare finisare
74 Tehnicieni/tehniciene la echipamente electrice și electronice
741 Montatori/montatoare și reparatori/reparatoare de echipamente
electrice
7411 Electricieni/electriciene din construcții și asimilați/asimilate
7412 Mecanici/mecanice și instalatori/instalatoare de echipamente
electrice
7413 Montatori/montatoare și reparatori/reparatoare de linii electrice
742 Montatori/montatoare și reparatori/reparatoare de echipamente
electronice și de telecomunicații
7421 Mecanici/mecanice și reparatori/reparatoare de echipamente
electronice
7422 Montatori/montatoare și reparatori/reparatoare în tehnologia
informației și comunicațiilor
75 Meseriași/meseriașe și lucrători calificați/lucrătoare calificate în
industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecții și alți lucrători
asimilați/alte lucrătoare asimilate
751 Meseriași/meseriașe și lucrători calificați/lucrătoare calificate în
industria alimentară
7511 Măcelari/măcelare și alți lucrători/alte lucrătoare în prelucrarea
cărnii și peștelui
7512 Brutari/brutărese, patisieri/patisiere și cofetari/cofetare
(cofetărese)
7513 Lucrători/lucrătoare în fabricarea produselor lactate
7514 Lucrători/lucrătoare în conservarea fructelor și legumelor
7515 Degustători/degustătoare și controlori/controloare de calitate a
mâncărurilor și băuturilor
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7516 Lucrători/lucrătoare în prelucrarea tutunului și produselor din
tutun
752 Meseriași/meseriașe și lucrători/lucrătoare în tratarea lemnului și
alți lucrători asimilați/alte lucrătoare asimilate
7521 Lucrători/lucrătoare în tratarea lemnului
7522 Confecționeri/confecționere mobilier din lemn și alți lucrători
asimilați/alte lucrătoare asimilate
7523 Reglori/regloare și operatori/operatoare la mașini de prelucrat
lemn
753 Lucrători/lucrătoare în industria textilă și confecții
7531 Croitori/croitorese, confecționeri/confecționere de îmbrăcăminte,
blănari/blănărese și pălărieri/pălăriere
7532 Confecționeri/confecționere de șabloane și tipare
7533 Lucrători/lucrătoare în cusut, broderie și asimilați/asimilate
7534 Tapițeri și asimilați/asimilate
7535 Tăbăcari/tăbăcărese și alți muncitori/alte muncitoare în
prelucrarea pieii
7536 Cizmari/cizmărițe și asimilați/asimilate
754 Alți muncitori calificați/alte muncitoare calificate
7541 Scafandrieri/scafandriere
7542 Artificieri/artificiere
7543 Sortatori/sortatoare și controlori/controloare de calitate a
produselor (cu excepția mâncărurilor și băuturilor)
7544 Lucrători/lucrătoare servicii de fumigație, împrăștiere a
erbicidelor și alte servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsecție
7549 Alți muncitori calificați neclasificați/alte muncitoare calificate
neclasificate în grupele de bază anterioare
8 OPERATORI/OPERATOARE ȘI ASAMBLORI/ASAMBLOARE
DE MAȘINI ȘI INSTALAȚII
81 Operatori/operatoare la mașini și instalații fixe
811 Operatori/operatoare la instalații de exploatare și prelucrare a
minereurilor
8111 Mineri/minerițe și lucrători/lucrătoare în carieră
8112 Operatori/operatoare la instalații de prelucrare a minereurilor și
rocilor
8113 Mineri-perforatori/minerițe-perforatoare și asimilați/asimilate
8114 Operatori/operatoare la mașini de preparare a cimentului, rocilor
și altor produse minerale
812 Operatori/operatoare la instalații de prelucrare și finisare a
metalelor
8121 Operatori/operatoare la instalații de prelucrare a metalelor
8122 Operatori/operatoare la instalații de finisare și tratare chimică a
suprafețelor metalice
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813 Operatori/operatoare la mașini și instalații pentru fabricarea
produselor chimice și fotografice
8131 Operatori/operatoare la mașini și instalații pentru fabricarea
produselor chimice
8132 Operatori/operatoare la mașini și instalații pentru fabricarea
produselor fotografice
814 Operatori/operatoare la mașini și utilaje pentru fabricarea
produselor din cauciuc, plastic și hârtie
8141 Operatori/operatoare la mașini și utilaje pentru fabricarea
produselor din cauciuc
8142 Operatori/operatoare la mașini și utilaje pentru fabricarea
produselor din plastic
8143 Operatori/operatoare la mașini și utilaje pentru fabricarea
produselor din hârtie
815 Operatori/operatoare la mașini și utilaje pentru fabricarea
produselor și articolelor din textile, blănuri și piele
8151 Operatori/operatoare la mașini și utilaje de filatură
8152 Operatori/operatoare la mașini de țesut și tricotat
8153 Operatori/operatoare la mașini și utilaje pentru industria
confecțiilor
8154 Operatori/operatoare la mașini de curățat, albit și vopsit materiale
textile
8155 Operatori/operatoare la mașini pentru tratarea blănurilor și pieilor
8156 Operatori/operatoare la mașini și utilaje din industria
încălțămintei
8157 Operatori/operatoare la mașini de spălat
8159 Operatori/operatoare la mașini și utilaje pentru fabricarea
produselor și articolelor din textile, blănuri și piele neclasificați/neclasificate în
grupele de bază anterioare
816 Operatori/operatoare la mașini și utilaje pentru fabricarea
produselor alimentare și a altor produse similare
8160 Operatori/operatoare la mașini și utilaje pentru fabricarea
produselor alimentare și a altor produse similare
817 Operatori/operatoare la utilaje de prelucrare a lemnului și fabricare
a hârtiei
8171 Operatori/operatoare la utilaje de fabricare a celulozei și hârtiei
8172 Operatori/operatoare la utilaje de prelucrare a lemnului
818 Alți operatori/alte operatoare la mașini și utilaje fixe
8181 Operatori/operatoare la utilaje pentru fabricarea produselor din
sticlă și ceramică
8182 Fochiști la mașini cu abur și cazane
8183 Operatori/operatoare la mașini de îmbuteliat, ambalat și etichetat
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8189
Operatori/operatoare
la
mașini
și
utilaje
fixe
neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
82 Asamblori/asambloare
821 Asamblori/asambloare
8211 Asamblori/asambloare de mașini și echipamente mecanice
8212 Asamblori/asambloare de echipamente electrice și electronice
8219 Asamblori neclasificați/asambloare neclasificate în grupele de
bază anterioare
83 Conducători/conducătoare de vehicule și operatori/operatoare la
instalații și utilaje mobile
831 Mecanici/mecanice de locomotivă și asimilați/asimilate
8311 Mecanici/mecanice de locomotivă
8312 Frânari, acari și agenți/agente de manevră
832 Conducători/conducătoare autovehicule
8321 Conducători/conducătoare de motociclete
8322 Conducători/conducătoare de autoturisme și camionete
833 Conducători/conducătoare de mașini de mare tonaj și autobuze
8331 Conducători/conducătoare de autobuze și troleibuze
8332 Conducători/conducătoare de autocamioane și mașini de mare
tonaj
834 Operatori/operatoare la instalații și utilaje mobile
8341 Operatori/operatoare la mașini și utilaje mobile agricole și
forestiere
8342 Operatori/operatoare la utilaje pentru terasamente și
asimilați/asimilate
8343 Operatori/operatoare la macarale, utilaje de ridicat și
asimilați/asimilate
8344 Operatori/operatoare la utilaje de transport mărfuri paletizate
835 Marinari/marinare, navigatori/navigatoare și asimilați/asimilate
8350 Marinari/marinare, navigatori/navigatoare și asimilați/asimilate
9 MUNCITORI NECALIFICAȚI/MUNCITOARE NECALIFICATE
91 Menajeri/menajere și personal de serviciu
911 Menajeri/menajere și personal de serviciu în hoteluri și birouri
9111 Menajeri/menajere și personal de serviciu casnic
9112 Menajeri/menajere și personal de serviciu în birouri, hoteluri și
alte unități
912 Personal pentru servicii de spălare a vehiculelor, geamurilor,
rufelor și alți lucrători similari/alte lucrătoare similare
9121 Personal pentru servicii de spălat și călcat
9122 Personal pentru servicii de spălare a vehiculelor
9123 Personal pentru servicii de spălare a geamurilor
9129 Alți muncitori/alte muncitoare în servicii de curățenie
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92 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în agricultură,
silvicultură, piscicultură și pescuit
921 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în agricultură,
silvicultură, piscicultură și pescuit
9211 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în culturi vegetale
9212 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în creșterea
animalelor
9213 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în ferme mixte
9214 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în grădinărit și
horticultură
9215 Muncitori forestieri necalificați/muncitoare forestiere necalificate
9216 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în pescuit și culturi
acvatice
93 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în industria
extractivă, construcții, industria prelucrătoare și transporturi
931 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în industria extractivă
și construcții
9311 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în industria
extractivă și exploatare în carieră
9312 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în ingineria civilă
9313 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în construcția de
clădiri
932 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în industria
prelucrătoare
9321 Ambalatori manuali/ambalatoare manuale
9329 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în industria
prelucrătoare neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare
933 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în transporturi și
depozitarea mărfurilor
9331 Conducători/conducătoare de vehicule acționate manual sau de
pedale
9332 Conducători/conducătoare de mașini și vehicule cu tracțiune
animală
9333 Manipulanți/manipulante de marfă
9334 Manipulanți/manipulante de mărfuri la raft
94 Ajutori de bucătari/bucătărese /ajutoare de bucătărese/bucătari
941 Ajutori de bucătari/bucătărese /ajutoare de bucătărese/bucătari
9411 Ajutori de bucătari/bucătărese /ajutoare de bucătărese/bucătari la
prepararea produselor alimentare de tip fast-food
9412 Ajutori/ajutoare în bucătărie
95 Vânzători ambulanți/vânzătoare ambulante și alți prestatori/alte
prestatoare de servicii
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951 Prestatori ambulanți/prestatoare ambulante de servicii și
asimilați/asimilate
9510 Prestatori ambulanți/prestatoare ambulante de servicii și
asimilați/asimilate
952 Vânzători ambulanți/vânzătoare ambulante (cu excepția produselor
alimentare)
9520 Vânzători ambulanți/vânzătoare ambulante (cu excepția
produselor alimentare)
96 Muncitori/muncitoare în salubritate și alți muncitori
necalificați/alte muncitoare necalificate
961 Muncitori/muncitoare în salubritate
9611 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate în colectarea și
reciclarea deșeurilor
9612 Sortatori/sortatoare de deșeuri
9613 Măturători/măturătoare și lucrători asimilați/lucrătoare asimilate
962 Alți muncitori/alte muncitoare în ocupații cu pregătire elementară
9621 Curieri/curiere, comisionari/comisionare și hamali
9622 Muncitori necalificați/muncitoare necalificate ce prestează
diverse servicii
9623 Cititori/cititoare de contoare și încasatori/încasatoare la aparate
automate
9624 Colectori/colectoare de apă și lemne de foc
9629 Muncitori necalificați neclasificați/muncitoare necalificate
neclasificate în grupele de bază anterioare
0 FORȚELE ARMATE
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Noti informativl
Guvernului,,Privind aprobarea structurii
ocupa{iilor din Republica Moldova"

la proiectul Hotiir0
Clasificatoru:
1.

Denumirea autorului gi, dupl c^b a participan{ilor la elaborarea proiectului

Proiectul actului normativ a forit e aborat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
2. Condifiile ce au impus elatrorr rea proiectului de act normativ qi finalitnfile

urmirite

Proiectul Hot[rdrii Guvernul'ui lrivind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaliilor
Republica Moldova (CORM) ere lrept scop aprobarea structurii CORM revizuite.

din,

lAtAfii, Muncii qi Protecjiei Speciale, cu participarea actorilor
piefei muncii, a revizuit CORM, aprobat prin ordinul Ministrului Muncii, Protecfiei Sociale Ei.
familiei nr.2212014.

tn anul 2020-2021Ministerul

Sd

Revizuirea CORM a fost iniliat i urmare a modificdrii mai multor Legi, in special a Legiir
salalizdrtr rr. 270/2018, precum ii a unui qir de legi sectoriale, care reglemente'azd activitateeu
APC, precum qi urmare a parveni :ii mai multor solicitdri in adresa Ministerului din partea pieleJi
muncii. Noul CORM urrneazd e fi aprobat anul curent prin ordin al Ministerului Muncii g,i
Protecliei Sociale, dupd aprobaree structurii acestuia propuse prin acest proiect.
Ca rezultat a revizuirii CORIVI, a fost necesard modificarea denumirilor unor grupe qi subgruper
majore, grupe minore qi majore d n structura Clasificatorului ocupafiilor din Republica Moldova,
aprobatd prin Hotdrdrea Guvern rlui nr. 46112013, ca de exemplu: ,,lnspectori de politrie Si
detectivi" in "Ofi1eri de polilie qi alte ocupalii din domeniul ordinii publice Si securitdlii
statului",,,Muncitori califica:.\i, i osimilali" in ,,Muncitori calificali/muncitoare calificate ;i
lucrdtori/lucrdtoare din domeni tl artizanal", ceea ce corespunde cu structura Clasificirii
Internalionale Standardizate a )cupafiilor (ISCO-O8), precum qi cu legislafia Republicii
Moldova.

acest context, a apdrut nec
Guvernului nr. 461120t3, ittr
locupaliilor la formd femininl,
substitui Hotdrdrea Guvernului nr

in

r

I

:sitatea ajustdrii structurii CORM, aprobate prin Hotdrdrea
indnd cont de specificul modificlrilor, inclusiv expunerea
e propune aprobarea unei noi Hotdrdri de Guvern. care v{t
46U20r3.

3. Descrierea gradului de c,om latibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizareil
legisla{iei na{ionale cu legisla{ia Uniunii Europene.
Prezentul proiect de act normativ ru contravine legislafiei Uniunii Europene, mai mult, acesta artl
drept scop ajustarea CORM - ui la ISCO-08 in corespundere cu Regulamentul (CE) ru.
102212009 al Comisiei din 29 octombrie 2009 de modificare a Regulamenl.elor (CE) ru.
173812005, (CE) nr. 69812006 Ei CE) nr. 37712008 in ceea ce privegte clasificarea internafionalii
standard a ocupafiilor (ISCO).
4. Principalele prevederi ale prr iectului gi eviden{ierea elementelor noi

Prin prezentul proiect se propun( modificarea denumirilor ruror grupe majore, subgrupe majore,,
grupe minore qi grupe de bazd", t u scopul alinierii acestora la structura ISCO-08 qi Clasificarea
Europeand a aptitudinilor/compel :n!elor, calific[rilor qi ocupaliilor (ESCO).

Astfel, proiectul prevede clasifica a ocupafiilor din Republica Moldova in 10 grupe majore, 40
de subgrupe majore, 127 gnupe inore Ei 433 de grupe de bazd. Ca qi in cazul precedentei
structuri CORM, nu este detialia
Grupa majori 0 ,,Forlele armete", dat fiind specificul qi
caracterul secret al reslementdrilc din domeniu in toate statele membre ILO care aplicd ISCO08.

LuAnd in considerafie politicer N
promovarea politicilor unice de
bdrbaJi, precum qi propunerile
asigurarea egalitdlii in Republ.ica
feminin qi, respectiv, a structurii (

inisterului Muncii qi Protecfiei Sociale privind elaborarea qi
;tat in domeniul asigurdrii egalitSlii de ganse imtre femei gi
lonsiliului pentru prevenirea qi eliminarea discriminbrii qi
Moldova, proiectul CORM prevede expunerea ocupafiilor la
ORM, propuse spre aprobare prin prezentul proiect.

Menfiondm cd proiectul structur: i CORM, respectiv ocupafiile din CORM au fbst expuse la
forma feminin, doar in cazul cl nd acesta are termen corespondent feminin atr:stat in surse
lexicografice.
Informdm, cd organismele eurrtpe
qi echitdlii intre femei qi blrbati.

A

-

-

recomandd asigurarea

nivel discursiv principiul egalitSli

se vedea:

Recomandarea CM/Rec (200,
de asigurare a egalitdlii det ge
care reflecti principiul egalitdj
Recomandarea CM/Rec (2101

prevenirea

gi

combatereu

r

comunicarea sunt compon.ent
hegemonia modelului mas,;ul:
sensibilizare qi prevenire a co
sexiste, utilizarea formelor de
se adreseazd unui grup (su
asigurarea egalitdlii atdt in plar

in

acelaqi context, menfiondm
denumirile de ocupalii in furncli

r

laborant/laborantd analize chirrLice

17) cdtre statele-membre privind standardele gi mecanismele
r: ,,eliminarea sexismului din limbaj qi promovarrea limbajului
intre femei qi bdrbafi."
I I) a Comitetului de Mini;tri cdtre statele metmbre privind
xismului, ILA. Limbajul qi comunicarea: ,,Limbajul qi
esenfiale ale egalit[fii de gen qi nu trebuie s6 consacre
L. Comunicarea nestereotipicd este un mod bun de educare,
tportamentului sexist. Acesta cuprinde eliminarea expresiilor
en feminin Si masculin solt neutre pentru titluri ,yi atunci cdnd
Ln.), diversificarca reprezentdrii femeilor qi bdrbalilor Ei
vizual, cdt qi in alte moduri de reprezentlri."

i, in ISCO-08 varianta romdnd se utilizeazd qi se aplicd
de gen, ca de ex: 2111.2 cosmolog/cosmoloagd, 3111.1
8

I 12.3 perforator/perforatoare in piatrd etc.

5. Fundamentarea economico-fit anclara
Implementarea prevederilor pro
de stat.

ie<

fului nu necesitd cheltuieli financiare suplimentar:e din bugetul

6. Modul de incorporare a actul i in cadrul normativ in vigoare

Conform normelor art. 56 alirn. I 1) din Legea w.100/2017 cu privire la actele normative, se
propune ca proiectul Hotirdrii de Guvern si intre in vigoare conform regulii generale, peste o
luni de Ia data publicdrii in Monit, rul Oficial al Republicii Moldova.
Implementarea prevederilor proiec ;ului nu necesitl elaborarea altor acte normative subsidiare.

7, Avizarea gi consultarea public i a proiectului

ln temeiul art. 20 al Leeii nr.10(

017 cu privire la actele normative, a fost publicat

privind

intenfia

c

)

elaborare

a

actului

nonnatlv

(https ://particip. gov. md/proiectvir w.php?l:ro&idd:763 6).

Totodatd, in conformitate cu prt vederile Legii nr. 23912008 privind transparenta
in procesul
decizional, proiectul a fost supus consultdrilor publice, fiind publicat pe pagina guvernamentald
particip. gov (https :/iparticip. gov. r Ldiproiectview.php?l:ro&idd=7685)
qi avizat repetat.
E.

Constatirile expertizei antico 'upfie

Urmare a expertizdrii anticorupfie n-au fost identificali careva factori sau riscuri
de coruplie
9. Constatirile expertizei de con patibilitate

Nu este necesar.
10.

Constatirile expertizei jurid

_

ce

Obiecfii qi propuneri de ordin c nceptual asupra proiectului nu au fost. obiecliile ce
fin de
tehnica legislativd au fost luate in :onsiderare.
11. Constatirile altor expertitze

Proiectul nu a fost supus altor r:xp rtize.

Ministru

Marcel SPATARI

tu5

