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Ordin INS nr. 342/2018 pentru modificarea 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)
Monitorul Oficial nr. 0566 din 05.07.2018
Emitent: MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 1.635 din 7 mai 2018
Emitent: INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ Nr. 342 din 11 mai 2018 În baza:
–
art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
–
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. II din Hotărârea Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază,
conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, în temeiul art. 17 alin. (3) din
Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale, 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 şi justiţiei sociale şi preşedintele Institutului
Naţional de Statistică emit următorul ordin:
Articolul I
Anexa 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, se modifică în ceea ce priveşte grupa majoră 9 Ocupaţii elementare potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Tudorel Andrei
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ANEXĂ
9 Ocupaţii elementare
Pentru ocupaţiile din această grupă majoră se execută sarcini simple şi de rutină care necesită folosirea
uneltelor manuale şi depunerea unui efort fizic considerabil. Majoritatea ocupaţiilor din această grupă
majoră necesită competenţe şi abilităţi aferente primului nivel de educaţie, respectiv învăţământul
primar.
91 Menajere şi personal de serviciu
Menajerele şi personalul de serviciu execută diferite sarcini în gospodării private, hoteluri, birouri,
spitale şi alte unităţi, precum şi în aeronave, vagoane de trenuri, tramvaie şi vehicule similare, cu
scopul de a păstra interioarele, mobilierul şi accesoriile curate, spală şi calcă manual articolele de
îmbrăcăminte şi materialele textile.
911 Menajere şi personal de serviciu la hoteluri şi birouri
Menajerele şi personalul de serviciu la hoteluri şi birouri mătură, aspiră praful, curăţă, lustruiesc,
îngrijesc şi spală lenjeria de uz casnic, efectuează diferite sarcini cu scopul de a menţine curate
interioarele şi mobilierul hotelurilor, ordinea în încăperi, birouri etc., precum şi în aeronave, trenuri,
autobuze şi vehicule similare.
9111 Menajere
Menajerele se ocupă cu aspirarea prafului, măturarea, curăţarea şi lustruirea podelelor, spălarea şi
îngrijirea lenjeriei de uz casnic, prepararea alimentelor, servirea mesei şi efectuarea altor sarcini
casnice.
911101 menajeră
9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii
Personalul de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii execută diferite sarcini de curăţenie cu scopul
de a menţine curate şi ordonate interioarele şi mobilierul din hoteluri, birouri şi alte unităţi, precum şi
în aeronave, trenuri, autobuze şi vehicule similare.
911201

femeie de serviciu

911202

îngrijitor spaţii hoteliere

911203

lucrător room-service hotel

912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine, geamuri, rufe etc.
Personalul pentru servicii de spălare de vehicule, vitrine, geamuri şi rufe curăţă ferestrele, vitrinele
sau alte suprafeţe ale clădirilor ori vehiculelor, calcă şi spală manual sau curăţă chimic lenjeria şi alte
textile.
9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat
Personalul pentru servicii de spălat şi călcat se ocupă cu spălarea şi călcarea manuală, curăţarea
chimică a îmbrăcămintei, lenjeriei de pat şi a altor textile.
912101

călcătoreasă lenjerie
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912102

curăţătoreasă lenjerie

912103

spălătoreasă lenjerie

912104

spălător covoare înnodate

9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule
Personalul pentru servicii de spălare a vehiculelor se ocupă cu spălarea, curăţarea şi lustruirea
vehiculelor.
912201 spălător vehicule
9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri
Personalul pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri se ocupă cu spălarea şi lustruirea geamurilor şi
a altor articole din sticlă.
912301 spălător vitrine şi geamuri
9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie
Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie se ocupă cu curăţarea suprafeţelor, materialelor şi obiectelor,
cum ar fi: covoare, pereţi, piscine, utilizând echipamente şi produse chimice de curăţare speciale.
92 Muncitori în agricultură, silvicultură şi pescuit
Muncitorii în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi
şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor,
exploatarea şi îngrijirea (conservarea) pădurilor, desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi
pescuitului.
921 Muncitori în agricultură, silvicultură şi pescuit
Muncitorii în agricultură, silvicultură şi pescuit execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi
şi întreţinerea efectivelor de animale, se ocupă cu cultivarea şi întreţinerea grădinilor şi parcurilor,
exploatarea şi întreţinerea pădurilor şi desfăşoară activităţi în domeniul acvaculturii şi pescuitului.
9211

Muncitori în culturi vegetale

Muncitorii în culturi vegetale execută sarcini simple şi de rutină în producţia de culturi, cum ar fi:
fructe, nuci, cereale şi legume în cadrul fermelor.
9212

Muncitori în creşterea animalelor

Muncitorii în creşterea animalelor execută sarcini simple şi de rutină în producţia de animale din ferme,
inclusiv păsări de curte şi insecte.
921201 îngrijitor animale
9213 Muncitori în ferme mixte
Muncitorii în ferme mixte execută sarcini simple şi de rutină în producţia agricolă de culturi vegetale şi
în creşterea animalelor din ferme.
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921301

muncitor manipulare şi pregătire furaje

921302

muncitor necalificat în agricultură

921303

văcar

9214

Muncitori în grădinărit şi horticultură

Muncitorii în grădinărit şi horticultură execută sarcini simple şi de rutină în activităţi de cultivare şi
întreţinere a arborilor (pomilor), arbuştilor, florilor şi altor plante în parcuri şi grădini private,
producerea de răsaduri, bulbi şi seminţe sau creşterea legumelor şi florilor utilizând tehnici de cultivare
intensive.
9215

Muncitori forestieri

Muncitorii forestieri execută sarcini simple şi de rutină privind cultivarea şi menţinerea pădurilor
naturale şi a plantaţiilor forestiere, precum şi transportul buştenilor, tăierea şi doborârea copacilor.
921501

îngrijitor pomi

921502

muncitor necalificat în silvicultură

921503

tăietor manual lemn de foc

9216 Muncitori în pescuit şi culturi acvatice
Muncitorii în pescuit şi culturi acvatice execută sarcini simple şi de rutină privind cultivarea, capturarea
şi recoltarea peştelui şi a fructelor de mare în acvacultură şi în pescuit în ape interioare, de coastă şi
de mare adâncime.
921601

muncitor necalificat în pescuit şi vânătoare

921602

muncitor piscicol

93 Muncitori în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi
Muncitorii în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi efectuează manual
sarcini simple şi de rutină în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare, transport şi
operaţiuni de depozitare şi acţionare vehicule şi maşini cu tracţiune animală şi cu acţionare umană.
931 Muncitori în industria extractivă şi construcţii
Muncitorii în industria extractivă şi construcţii efectuează manual sarcini simple şi de rutină în industria
extractivă şi exploatările în carieră, construcţii şi operaţiuni în construcţii.
9311 Muncitori în industria extractivă şi exploatările în carieră
Muncitorii în industria extractivă şi exploatările în carieră execută sarcini de rutină în cadrul activităţilor
din mine şi cariere.
931101

muncitor necalificat în mine şi cariere

931102

împingător vagoneţi

9312 Muncitori în lucrări publice
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Muncitorii în lucrările publice execută sarcini de rutină legate de construcţia şi întreţinerea drumurilor,
căilor ferate, barajelor şi altor proiecte de lucrări publice.
931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă) 931202 îngrijitor spaţii
verzi
931203 muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje 931204 săpător manual
9313 Muncitori în construcţia de clădiri
Muncitorii în construcţia de clădiri execută sarcini de rutină legate de construcţia clădirilor şi lucrările
de demolare.
931301
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă,
gresie, parchet
931302

muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii

932 Muncitori în industria prelucrătoare
Muncitorii în industria prelucrătoare efectuează manual diverse sarcini în industria prelucrătoare, asistă
la activitatea operatorilor de maşini şi a asamblorilor şi desfăşoară activităţi de sortare a produselor şi
de asamblare manuală a componentelor.
9321 Ambalatori
Ambalatorii se ocupă cu cântărirea, ambalarea şi etichetarea manuală a materialelor şi produselor.
932101 ambalator manual
9329 Muncitori în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare
Muncitorii în industria prelucrătoare neclasificaţi în altă parte lucrează cu operatori de maşini şi
asamblori şi efectuează o varietate de sarcini manuale în industria prelucrătoare, cu excepţia ambalării
şi etichetării produselor finite. 932901 îmbuteliator fluide sub presiune
932902

marcator piese

932903

muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule

932904

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide

932905

muncitor necalificat în industria confecţiilor

932906

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

932907

lucrător sortator deşeuri reciclabile

932908

îmbuteliator gaz petrol lichefiat

932909

muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului

932910

umplutor sifoane

932911

muncitor necalificat în metalurgie
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932912

operator umplere recipiente GPL

933 Muncitori în transporturi şi depozitarea mărfurilor
Muncitorii în transporturi şi depozitarea mărfurilor conduc biciclete şi vehicule similare, conduc vehicule
cu tracţiune animală pentru a transporta pasageri sau bunuri, conduc utilaje cu tracţiune animală,
transportă manual mărfuri şi bagaje şi depozitează marfa pe rafturi. 9331 Conducători de vehicule
acţionate manual sau de pedale
Conducătorii de vehicule acţionate manual sau de pedale conduc biciclete şi vehicule similare pentru
transportul de pasageri sau de mărfuri.
933101 cărăuş
9332

Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală

Conducătorii de maşini şi vehicule cu tracţiune animală conduc utilaje sau vehicule cu tracţiune animală
pentru a transporta pasageri sau mărfuri, precum şi utilaje cu tracţiune animală, de obicei, utilizate în
agricultură.
9333

Manipulanţi de marfă

Manipulanţii de marfă îndeplinesc sarcini, cum ar fi: de ambalare, transport, încărcare şi descărcare a
mobilierului şi a altor articole de uz casnic sau încărcare şi descărcare a navelor şi aeronavelor ori
transportă şi stivuiesc manual mărfuri în diverse depozite. 933301 încărcător-descărcător
933302

legător de sarcină

933303

manipulant mărfuri

933304

operator transport şi distribuire butelii de GPL

933305

muncitor spălare şi curăţare cisterne

933306

muncitor în serviciile de trafic aerian

9334 Manipulanţi de mărfuri la raft
Manipulanţii de mărfuri la raft stochează mărfurile pe rafturi şi în zonele de prezentare şi menţin stocul
în ordine în supermarketuri şi alte magazine de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata.
94 Ajutori de bucătari
Ajutorii de bucătari prepară şi gătesc la comandă alimente semipreparate sau băuturi, debarasează
mesele, spală vasele şi fac curăţenie în bucătărie.
941 Ajutori de bucătari
Ajutorii de bucătari prepară şi gătesc la comandă un număr restrâns de alimente semipreparate sau
băuturi, debarasează mesele, spală vasele şi fac curăţenie în bucătărie.
9411

Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip „fast food“

Ajutorii la prepararea produselor alimentare de tip fast- food prepară şi gătesc la comandă o gamă
limitată de produse alimentare sau băuturi care implică procese simple de pregătire şi un număr mic
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de ingrediente. Aceştia pot lua comenzi de la clienţi şi servesc la tejghea sau mese. 941101 ajutor
bucătar
9412

Ajutori în bucătărie

Ajutorii în bucătărie debarasează mesele, fac curăţenie în bucătărie, spală vasele, pregătesc
ingredientele şi execută alte sarcini pentru a ajuta lucrătorii care pregătesc sau servesc alimente şi
băuturi.
941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari)
95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie
Vânzătorii ambulanţi şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie vând bunuri, exclusiv produse
alimentare pentru consumul imediat, şi oferă servicii variate pe străzi şi în alte locuri publice cum ar fi
staţiile.
951 Prestatori ambulanţi de mici servicii pentru populaţie şi asimilaţi
Prestatorii ambulanţi de mici servicii pentru populaţie şi asimilaţii acestora asigură o varietate de
servicii pe stradă şi în alte locuri publice, inclusiv curăţarea încălţămintei, spălarea geamurilor
maşinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăţi, precum şi furnizarea de alte
servicii la faţa locului.
9510 Prestatori ambulanţi de mici servicii pentru populaţie şi asimilaţi
Prestatorii ambulanţi de mici servicii pentru populaţie şi asimilaţii acestora asigură o varietate de
servicii pe stradă şi în alte locuri publice, inclusiv curăţarea încălţămintei, spălarea geamurilor
maşinilor, efectuarea unor comisioane, supravegherea unor proprietăţi, precum şi furnizarea de alte
servicii la faţa locului.
951001

lustragiu

951002

spălător geamuri şi parbrize

952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
Vânzătorii ambulanţi (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri
(exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi şi în locuri publice, cum ar fi staţii,
cinematografe sau teatre.
9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)
Vânzătorii ambulanţi (exclusiv de produse alimentare) vând de obicei o gamă limitată de bunuri
(exclusiv produse alimentare pentru consum imediat) pe străzi şi în locuri publice, cum ar fi staţii,
cinematografe sau teatre.
952001

vânzător ambulant de produse nealimentare

952002

vânzător de ziare

96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători cu pregătire elementară
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Muncitorii din salubritate şi alţi lucrători cu pregătire elementară colectează gunoiul din clădiri, curţi,
străzi şi alte locuri publice, păstrează curate străzile şi alte locuri publice sau execută munci ocazionale
pentru gospodării private ori alte unităţi.
961 Muncitori în salubritate
Muncitorii din salubritate colectează, prelucrează şi reciclează gunoiul din clădiri, curţi, străzi şi alte
locuri publice sau păstrează curate străzile şi alte locuri publice.
9611 Muncitori în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile
Muncitorii în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile colectează şi transportă gunoiul şi alte
articole pentru reciclare din clădiri, curţi, străzi şi alte locuri.
961101 lucrător operativ pentru autocompactoare
9612

Sortatori de deşeuri

Sortatorii de deşeuri identifică, colectează şi sortează obiectele aruncate care pot fi reciclate, de la
gropile de gunoi şi din cadrul întreprinderilor sau din clădiri, de pe străzi şi alte locuri publice.
9613

Măturători şi asimilaţi

Măturătorii şi asimilaţii acestora mătură şi curăţă străzile, parcurile, aeroporturile, gările şi alte locuri
publice.
961301

lucrător pentru salubrizare căi publice

961302

lucrător pentru salubrizare spaţii verzi

961303

lucrător pentru salubrizare

961304

lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

962 Alţi muncitori în ocupaţii cu pregătire elementară
Alţi muncitori în ocupaţii cu pregătire elementară livrează mesaje şi transportă pachete, colectează
bani şi aprovizionează automatele, citesc contoarele, colectează apă şi lemne de foc, colectează şi emit
bilete pentru parcare sau alte evenimente. 9621 Curieri, comisionari şi hamali
Curierii, comisionarii şi hamalii livrează mesaje şi transportă pachete şi alte obiecte în cadrul unei
unităţi sau între unităţi, către gospodării private ori în altă parte, sau transportă bagaje în special la
hoteluri, gări şi aeroporturi.
962101

curier

962102

hamal

962103

comisioner

962104

distribuitor presă

9622 Muncitori pentru diverse servicii ocazionale
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Muncitorii pentru diverse servicii ocazionale curăţă, vopsesc şi întreţin clădirile, terenurile şi
împrejurimile şi efectuează reparaţii simple, montează balustrade, descarcă şi depozitează lemne şi
cărbuni, efectuează şi alte activităţii cu caracter ocazional.
962201

îngrijitor câini în adăposturi

962202

gropar

962203

incinerator

962204

prinzător câini

9623 Cititori de contoare şi încasatori
Cititorii de contoare şi încasatorii aprovizionează aparatele automate şi colectează bani din acestea
sau din aparatele de taxat parcarea şi alte dispozitive de încasare ori citesc contoarele de curent
electric, gaze şi apă, efectuează activităţi de cântărire a mărfurilor, materiilor prime, materialelor la
intrarea şi ieşirea din magazie, secţie, depozit, unitate.
962301

cantaragiu

962302

casier încasator

962303

încasator şi cititor contoare de energie electrică, gaze, apă

9624 Muncitori pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc
Muncitorii pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc se ocupă cu colectarea
apei şi a lemnelor de foc şi transportarea acestora cu forţe proprii sau folosind utilaje trase manual ori
de animale.
962401

vidanjor-curăţitor canale

962402

operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie

9629 Muncitori cu pregătire elementară neclasificaţi în grupele de bază anterioare
Această grupă de bază cuprinde muncitorii cu pregătire elementară care nu sunt clasificaţi în altă parte
în grupa majoră 9 - Ocupaţii elementare. De exemplu, grupa de bază include persoanele care emit şi
colectează tichete de parcare sau de intrare, păstrează obiectele personale predate la garderobă şi
asigură asistenţă în cadrul evenimentelor de divertisment.
962901

model (învăţământ)

962902

gonaci

962903

garderobier

962904

ucenic

962905

aprod

962906

controlor poartă

962907

paznic
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962908

plasator

962909

portar

962910

supraveghetor muzeu

962911

supraveghetor noapte (învăţământ)

962912

supraveghetor săli spectacole

962913

supraveghetor hotel

