NOTA DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Structurii Clasificării Ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale:
Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) reprezintă sistemul de identificare,
ierarhizare şi codificare a tuturor ocupaţiilor desfăşurate în economie, indiferent de tipul şi locul
desfăşurării lor. De asemenea, COR este un nomenclator de interes general, a cărui utilizare este
obligatorie pentru ordonarea şi evidenţa informaţiilor referitoare la ocupaţiile practicate în cadrul
economiei naţionale.
În baza Hotărârii Guvernului nr. 575bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare
unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România,
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Comisia Naţională pentru Statistică au emis Ordinul
comun nr. 138/1949/1995 privind aprobarea Clasificării Ocupaţiilor din România. Acesta a fost
primul nomenclator unitar al ocupaţiilor, integrat în sistemul naţional de clasificări şi
nomenclatoare care corespunde standardelor internaţionale şi interne.
Periodic, prin Ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, cele două instituţii asigură, la cererea
organizaţiilor utilizatoare, actualizarea COR în concordanţă cu modificările care se produc în:
a) structura economiei naţionale;
b) legislaţia specifică în vigoare privind introducerea şi/sau reglementarea de noi funcţii,
meserii şi ocupaţii;
c) nomenclatoarele ocupaţiilor elaborate de organismele de specialitate ale Organizaţiei
Naţiunilor Unite şi ale Uniunii Europene, şi anume: Clasificarea Internaţională Standard a
Ocupaţiilor - ISCO (88), Clasificarea Internaţională Standard a Ocupaţiilor recomandată de
Uniunea Europeană, ISCO – (COM).
Actualizarea COR se aprobă, periodic, prin ordin comun al ministrului muncii. familiei şi
protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
Lista cuprinzând ocupaţiile aprobate se publică periodic în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Până la publicarea în Monitorul Oficial al României a ocupaţiilor pentru care Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) şi Institutul Naţional de Statistică (INS) şi-au
dat acordul de includere în COR, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.
Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a efectuat o revizuire a Clasificării
Internaţionale Standard a Ocupaţiilor (ISCO-88) cu scopul de a pune la dispoziţie o clasificare
mai eficientă care să poată fi folosită de toate ţările la următoarea rundă de recensăminte ale
populaţiei, precum şi în cadrul serviciilor naţionale de ocupare a forţei de muncă şi al altor
aplicaţii orientate către clienţi.
OIM a definitivat structura Clasificării Internaţionale Standard a Ocupaţiilor - ISCO 08 şi
prin Rezoluţia din 6 decembrie 2007 a aprobat ISCO 08 potrivit propunerii formulate la

Întâlnirea de lucru a Experţilor în Statistica Muncii.
În vederea asigurării relevanţei, coerenţei şi comparabilităţii datelor statistice structurate
la nivel de ocupaţie, EUROSTAT a propus reglementarea de către Comisia Europeană a
utilizării ISCO 08, concretizată prin Regulamentul nr.1022/29.10.2009 care impune atât
implementarea ISCO 08 în clasificările naţionale pentru ocupaţii, cât şi adaptarea anchetelor
statistice conform structurii ISCO 08.
2. Schimbări preconizate:
Având în vedere faptul că prin anchetele Sistemului Statistic European sunt colectate date
privind ocupaţiile înainte de următoarea rundă de recensăminte ale populaţiei ce va avea loc în
2011 şi ţinând cont că trebuie asigurată comparabilitatea la nivel european şi mondial, a datelor
privind ocupaţiile este necesară adoptarea prezentei clasificări revizuite (ISCO-08) în
principalele anchete ale Sistemului Statistic European.
Astfel, în baza Regulamentului Comisiei nr. 1022/29.10.2009, Statele Membre ale Uniunii
Europene trebuie să utilizeze ISCO 08 în toate domeniile în care se prezintă statistici defalcate
pe ocupaţii. Prin urmare, România trebuie să implementeze ISCO 08 în Clasificarea naţională a
ocupaţiilor începând cu data de 1 ianuarie 2011.
Prezenta Hotărâre de Guvern cuprinde Structura Clasificării Ocupaţiilor din România
(COR), potrivit ISCO 08, detaliată până la grupa de bază, urmând ca realizarea corespondenţei
la nivel de ocupaţii să fie aprobată prin Ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.
3. Alte informaţii.
Modificările aduse de prezentul act normativ au avut în vedere:
 asigurarea relevanţei, coerenţei şi comparabilităţii datelor statistice structurate la nivel de
ocupaţii;
 importanţa ocupaţiei în evaluarea necesităţilor şi deficienţelor în materie de competenţe de
pe piaţa europeană a muncii şi utilitatea unei metodologii armonizate privind ocupaţiile;
 necesitatea existenţei unei clasificări standard care să permită producerea unor date
comparabile privind ocupaţiile.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic : Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
11 Impact asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
2. Impact asupra mediului de afaceri: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impact social: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impact asupra mediului: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- în mii lei (RON) Indicatori

Anul
curent
(2010)

1

2

1. Modificări ale veniturilor bugetare,

Următorii patru ani
(2011-2014)

3

4

5

Media pe
cinci ani

6

7

plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
impozit pe profit
ii.
impozit pe venit
b) bugete locale
i.
impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de statbugetul asigurărilor pentru şomaj:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) buget de stat
bugetul asigurărilor pentru şomaj
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare:
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6.
Calcule
detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii

1.
normativ:

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ: b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
Ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică privind aprobarea Clasificării Ocupaţiilor din România la nivel de ocupaţie
(şase caractere) potrivit ISCO 08.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Asigură implementarea Regulamentului Comisiei Europene nr. 1022/29.10.2009 cu privire la
Clasificarea Internaţională Standard a Ocupaţiilor ISCO 08.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a uniunii Europene:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ.
6. Alte informaţii
Structura Clasificării Ocupaţiilor din România potrivit Clasificării Internaţionale Standard
a Ocupaţiilor – ISCO 08, până la nivelul grupelor de bază, propusă spre aprobare prin prezenta
hotărâre, a fost discutată în cadrul unor reuniuni tehnice comune cu specialişti ai Institutului
Naţional de Statistică.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ şi implementarea proiectului de act normativ
La elaborarea prezentului act normativ au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul de Hotărâre a Guvernului
privind aprobarea Structurii Clasificării Ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază.
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