
Extras din 

ORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2015  privind modificarea şi completarea Clasificării 
ocupaţiilor din România, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi 
protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 
1.832/856/2011. 

EMITENT MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE   
Nr. 123 din 29 ianuarie 2015 
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 
Nr. 123 din 27 februarie 2015 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 9 martie 2015 

Articolul 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.   
 
Articolul II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,  
Partea I. 
Ministrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,  
Rovana Plumb 
p. Preşedintele  
Institutului Naţional de Statistică, Elena-Mihaela Iagăr,  
Vicepreşedinte 
 

Anexă 

LISTA ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale care modifică şi completează 

Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere): 

1.asistent de farmacie licenţiat │ 226204  
2. asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ 226924  
3. asistent medical balneofizioterapie, balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ 325909  
4. asistent medical de farmacie │ 321303  
5. asistent medical de pediatrie │ 325905  
6. asistent medical generalist │ 325901  
7. asistent medical igienă şi sănătate publică │ 226921  
8. asistent medical igienă şi sănătate publică │ 325907  
9. asistent medical laborator │ 226920  
10.asistent medical laborator │ 325904  
11.asistent medical nutriţie dietetică │ 226918  
12.asistent medical nutriţie dietetică │ 325902  
13.asistent medical obstetrică-ginecologie │ 325906  
14.asistent medical radiologie │ 226919  
15.asistent medical radiologie │ 325910. 
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