
Anexă 2 

 
LISTA 

ocupaţiilor care nu mai sunt practicate în cadrul economiei naţionale 
și se elimină (radiază) din cuprinsul anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi 

al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării 
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Nr. crt. Cod COR Denumire ocupație 

1.  313112 
operator curățare chimică la schimbătoarele de căldură 
cu plăci 

2.  352117 ștanțator de filme 

3.  352118 operator truka 

4.  413105 teletipist 

5.  413106 telexist 

6.  432318 rediționar 

7.  441207 inspector telegrame 

8.  441212 șef vagon poștal 

9.  721428 tăietor garnituri de carde 

10.  721429 mașinist mecanic la confecționare garnituri carde 

11.  722109 confectioner ferodouri 

12.  731203 
cașerator și șlefuitor de celuloid pentru carcase 
acordeoane 

13.  731204 ceruitor de piastrine pentru acordeoane 

14.  731410 râșnitor smalț 

15.  731506 formator tuburi spectrale 

16.  732107 galvanotipist 

17.  732108 corodor prin procedee chimice (tiefdruc și zinco) 

18.  732116 turnător valuri 

19.  811402 fasonator produse din azbociment 

20.  811405 preparator pastă de azbociment 

21.  811406 tratamentist produse din azbociment 

22.  811410 confecționer garnituri din azbest 

23.  813132 preparator ferodouri 

24.  813133 finisor universal ferodouri 

25.  815101 decapsulator 

26.  815102 decuscutor 

27.  815103 topitor in și cânepă 

28.  815104 melițator in și cânepă 

29.  815105 înnobilator in și cânepă 



30.  815106 scuturător in și cânepă 

31.  815107 lucrător în bataje (bătător) 

32.  815108 destrămător 

33.  815109 carbonizator textile 

34.  815110 scuturător 

35.  815114 pieptănător 

36.  815115 zdrobitor și uleiator textile 

37.  815116 operator mașini puitoare 

38.  815117 formator mănuși fibre liberiene 

39.  815118 montator la lipit ace 

40.  815119 curățitor-șlefuitor garnituri carde 

41.  815120 cilindror în filaturi 

42.  815121 disponent în filaturi 

43.  815122 pregătitor gogoși de mătase (fierbător) 

44.  815123 prelucrător fire de mătase din gogoși (filator) 

45.  815124 înnodător fire de mătase naturală 

46.  815125 finisor fire de mătase naturală 

47.  815126 prelucrător deșeuri gogoși de mătase naturală 

48.  815203 șnuruitor Jaqard 

49.  815206 operator canelator 

50.  815213 pâslitor 

51.  815214 confecționer polizoare din pâslă 

52.  815418 operator piuar 

53.  815419 operator scămoșetor 

54.  815426 naphtolator la imprimerie 

55.  815427 vaporizator la imprimerie 

56.  815429 presator axe la cilindrul de imprimat 

57.  816008 colector și sortator păr 

58.  816009 preparator ulei de copite 

59.  816012 valorificator glande 

60.  816013 preparator pepsină, cheag 

61.  817214 filtrator-deshidratorist 

62.  821210 confecționer tuburi cinescop 

 


