
ORDIN nr. 2.176 din 14 octombrie 2013 privind modificarea si completarea 
Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata 
prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui 
Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011  
 
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE  
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 13 noiembrie 2013  

 
 
 

    În baza: 

    - Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la 
realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general 
prevăzute în concepţia generală a informatizării în România; 

    - art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind 
aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel 
grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a 
ocupaţiilor - ISCO 08; 

    - Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 
270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a 
nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România, 

    în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) 
din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

    ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică 
emit următorul ordin: 

ART. I  

    Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie 
(şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, 
familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei 
naţionale, prevăzute în lista din anexa care face parte 
integrantă din prezentul ordin. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monitoruljuridic.ro/monitorul-oficial/692/2013-11-13/


 

    ART. II  

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
 

                         p. Ministrul muncii, familiei, 

                             protecţiei sociale şi 

                             persoanelor vârstnice, 

                                Georgeta Bratu, 
 
 secretar de stat 
 

                           Preşedintele Institutului 

                            Naţional de Statistică, 

                                 Tudorel Andrei 
 

    ANEXĂ 
 

                                     LISTA 

      ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce 
modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România - 
nivel de ocupaţie (şase caractere) 
 
 
 ┌───┬───────────────────────────────────────────────────────┬───
─────────────┐ 
 │ 1.│arbitru                                                
│codul - 243221  │ 
 ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───
─────────────┤ 
 │ 2.│asistent analist de informaţii                         
│codul - 413207  │ 
 ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───
─────────────┤ 
 │ 3.│ambulanţier                                            
│codul - 325802  │ 
 ├───┼───────────────────────────────────────────────────────┼───
─────────────┤ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
├───┼──────────────────────────────────────────────────
─────┼────────────────┤ 
 │15.│evaluator de risc la securitatea fizică                │codul - 242115  │ 
 ├───┼──────────────────────────────────────────────────
─────┼────────────────┤ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   Se mută ocupaţia "expert criminalist" din Grupa de bază 3411 
"Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi" în Grupa de bază 
2619 "Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de 



bază anterioare" şi va avea codul 261902. 

    Se radiază ocupaţia "şef oficiu cadastru", cod 131113. 

    Se radiază ocupaţia "cercetător în cadastru", cod 211441. 

    Se radiază ocupaţia "inginer de cercetare în cadastru", cod 
211442. 
 
 Se radiază ocupaţia "asistent de cercetare în cadastru", cod 
211443. 
 

                                     ----- 
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