
Anexă 1 

 

 

LISTA 
ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale  

care modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupație (șase 
caractere) 

 

 

Nr. crt. Denumire ocupație 

 

Cod COR 

 

1.  administrator de securitate în domeniul TIC 252908 

2.  analist comportamental 226927 

3.  analist de afaceri 242120 

4.  analist de afaceri în domeniul TIC 251102 

5.  analist în servicii și politici de sănătate 242233 

6.  analist testare software 351108 

7.  aranjor muzică 265245 

8.  arhitect de interior 216111 

9.  arhitect de sistem în domeniul TIC 251104 

10.  artist multimedia 265111 

11.  asistent medical specializat 222102 

12.  auditor de securitate cibernetică 252906 

13.  barista 513203 

14.  chimist analist 211312 

15.  compozitor muzică de film/teatru 265240 

16.  compozitor muzică electronică 265241 

17.  compozitor muzică publicitară 265243 

18.  compozitor muzică sacră 265242 

19.  compozitor muzică ușoară/pop 265239 

20.  conducător formație muzicală 265248 

21.  consilier de stat 111241 

22.  consultant de securitate cibernetică 252907 

23.  consultant muzical 265256 



24.  degustător de cafea 751502 

25.  dezvoltator de sisteme în domeniul TIC 251105 

26.  director import export cafea, ceai, cacao și mirodenii 132456 

27.  director pentru relația cu investitorii 121920 

28.  dirijor ansamblu vocal bisericesc 265249 

29.  documentarist muzică 265255 

30.  emailator manual/artizan 731607 

31.  etnomuzicolog 265258 

32.  expert în criminalistică informatică 252909 

33.  expert în investigații digitale 252905 

34.  expert în prăjirea cafelei 214537 

35.  expert în securitate cibernetică 252904 

36.  expert surse deschise 252902 

37.  inginer biomedical 214957 

38.  inginer foraj 214658 

39.  inginer horticultor 213230 

40.  inginer în producția alimentară 214142 

41.  inginer mentenanță și reparații 214143 

42.  inginer punere în funcțiune 214958 

43.  inginer specialist în robotică 214959 

44.  inginer sudor 214496 

45.  manager analiză de business în domeniul TIC 251103 

46.  manager de securitate sisteme informatice 252910 

47.  manager transformare digitală 242119 

48.  mediator muzical 265251 

49.  muzician jazz 265246 

50.  ofițer de poliție penitenciară 242905 

51.  operator măcinare cafea 816055 

52.  operator prelucrare cafea 816054 

53.  orchestrator 265244 

54.  producător muzical 265250 

55.  realizator muzical 265254 

56.  redactor muzical 265252 



57.  reporter muzical 265253 

58.  specialist digitalizare 242118 

59.  specialist în reciclarea deșeurilor 214312 

60.  
specialist în securitate cibernetică pentru sisteme 
automatizate de comandă-control 

252903 

61.  specialist muzicologie bizantină/gregoriană 265257 

62.  specialist pentru relația cu investitorii 241272 

63.  specialist tehnologia alimentelor 214538 

64.  stilist extensii gene 514211 

65.  tehnician ergonomist 325729 

 

Se mută ocupația expert achiziții publice din grupa de bază 2149 Ingineri și asimilați 
neclasificați în grupele de bază anterioare în grupa de bază 2421 Analiști de management 
și organizare la codul 242116. 

Se mută ocupația analist resurse umane din grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și 
contractori în grupa de bază 2423 Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal la 
codul 242325. 

Se mută ocupația critic muzical din grupa de bază 2642 Jurnaliști în grupa de bază 2652 
Muzicieni, cântăreți și compozitori la codul 265231. 

Se redenumește ocupația „copiator note muzicale” ca „tehnoredactor partituri” și 
păstrează același cod 265217 în grupa de bază 2652 Muzicieni, cântăreți și compozitori. 

Se redenumește ocupația „inspector/referent resurse umane” ca „referent resurse 
umane” și păstrează același cod 333304 în grupa de bază 3333 Agenți de recrutare și 
contractori.  

 

 

 

 

 

 


