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ROMÂNIA 
Institutul Na ţional de Statistică 

 
 

 
privind modific ările şi modul de completare a chestionarelor anchetei 

în anul 2009 
 

CHESTIONARUL LOCUINŢEI CL Capitolul 2 are un conţinut uşor modificat faţă de 
anul precedent. 
 

A. Modificări în conţinutul chestionarului faţă de anul precedent: 
� Pentru toate persoanele din gospodărie, indiferent de numărul anchetei, se colectează 

date referitoare la „Număr ani de rezidenţă în România”  (NRR) şi „Domeniu de 
pregătire” (denumire şi cod asociat de 3 caractere: DDOMI/DDOMN, respectiv 
DOMI/DOMN). 
 
     Detalierea modificărilor   

� Datorită spaţiului redus alocat descrierii semnificaţiei variabilelor din CL Cap.2, în capul de tabel 
corespunzător fiecărei anchete în derulare se foloseşte forma prescurtată a denumirii variabilelor, iar pe 
ultima pagină a chestionarului este prezentată forma completă a acestora, astfel: 

Forma prescurtată Mnemonica Forma completă 
Mobilitatea (3) MO (3) Mobilitatea faţă de ancheta precedentă 
Prezenţa (4) PREZ (4) Prezenţa în gospodărie 
Gradul de rudenie (6) GRUD (6) Gradul de rudenie cu capul gospodăriei 
Nivel (7) FINS (7) Forma de instruire urmată în perioada de 4 săptămâni din 

care ultima este săptămâna de referinţă, în sistemul naţional de 
educaţie 

Nivel (8) NIVS (8) Nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvite  

� Informaţiile despre „Numărul anilor de rezidenţă în România” se vor completa indiferent de numărul 
anchetei, pentru toate persoanele (aflate la I-a, la a II-a, a III-a sau la a IV-a anchetă). 

� Colectarea informaţiilor referitoare la domeniul de pregătire (urmat sau absolvit)  se face mai întâi prin 
completarea denumirii domeniului de pregătire, urmată apoi de codificarea obligatorie a acestuia la nivel 
de 3 cifre (conform NOMENCLATORULUI DOMENIILOR DE PREGĂTIRE ). 

Atenţie! 
• Noua formă a chestionarului CL Cap.2 (format A3 cartonat) se va utiliza numai 

pentru gospodăriile care intră în cercetare începând din trimestrul I 2009. 
• Pentru gospodăriile care au fost anchetate înainte de trimestrul I 2009 (care au deja 

chestionar CL) se va completa numai chestionarul cu formatul A4 - „Completare 
Chestionar locuinţă pentru capitolul 2 - AMIGO 2009”. Acesta  conţine numai 
informaţiile specifice fiecărei anchetări şi se ataşează vechiului chestionar.   

 
B. Precizări referitoare la modul de completare al diverselor variabile: 

� „Numărul anilor de rezidenţă în România” (NRR) este variabila care se va completa pentru toţi 
membrii gospodăriei, OBLIGATORIU la fiecare anchetă (prima, a doua, a treia sau a patra) din 
momentul includerii în eşantion. Această variabilă se completează atât pentru persoanele născute în 
România cât şi pentru persoanele născute în altă ţară, indiferent dacă au obţinut sau nu cetăţenia română. 

• Pentru cetăţenii români cu domiciliul permanent şi neîntrerupt în România, numărul anilor 
de rezidenţă (NRR) va fi acelaşi cu numărul de ani corespunzător vârstei la data realizării 
cercetării statistice. 
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• Pentru persoanele născute în altă ţară, la calculul numărului anilor de rezidenţă se ia ca 
punct de plecare anul în care persoana şi-a stabilit ultima dată rezidenţa în România (sau, cu 
alte cuvinte, când persoana s-a mutat în România pentru a locui în această ţară). În cazul unei 
întreruperi în perioada de rezidenţă, punctul de plecare trebuie să fie sfârşitul acestei 
întreruperi numai dacă durata acestei întreruperi a fost de cel puţin un an. Pentru persoanele 
cu mai puţin de un an de rezidenţă în România se va trece pentru variabila NRR valoarea 01; 
între un an şi mai puţin de doi ani se va trece valoarea 02 şi aşa mai departe. 

� Forma de instruire urmată în perioada de 4 săptămâni din care ultima este săptămâna de 
referin ţă, în sistemul naţional de educaţie (FINS) 
Prin prisma procesului de la Bologna, care a demarat  în vederea armonizării sistemelor de 
învăţământ superior din spaţiul european, sistemul de învăţământ superior (universitar) din ţara noastră 
se desfăşoară prin următoarele programe de studii: licenţă, masterat şi doctorat. 
În acord cu noua structurare a formelor de învăţământ superior, vă prezentăm modificările din CL 
Cap.2, pentru variabila FINS: 

• Pentru codurile 1-6 denumirile asociate sunt neschimbate 
• Codul   7: universitar – licenţă 
• Codul   8: universitar – masterat (pregătire complementară, aprofundare) 
• Codul   9: universitar – doctorat 
• Codul 10: universitar – postuniversitar (specializare, perfecţionare, MBA) 

� Pentru codificarea domeniilor de pregătire OBLIGATORIU la nivel de 3 cifre se va utiliza 
NOMENCLATORUL DOMENIILOR DE PREGĂTIRE. Acesta conţine codul şi denumirea asociată. 
Denumirile şi codurile domeniilor de pregătire din nomenclator sunt prezentate la nivel general sau 
detaliat. Este indicat să se facă încadrarea domeniului într-un nivel detaliat şi numai în situaţii extreme, 
dacă nu este posibilă furnizarea denumirii detaliate, să se colecteze informaţiile aferente denumirii 
domeniului general.  

� Variabila actualizată pentru „Domeniul de pregătire” permite colectarea datelor pentru toate 
persoanele din gospodărie, aferente celor două componente ale nivelului de instruire şi anume:  

• Forma de instruire urmată în perioada de 4 săptămâni din care ultima este săptămâna de 
referinţă, în sistemul naţional de educaţie (FINS); 

• Şcoala de cel mai înalt grad absolvită (NIVS). 
Iniţial se vor culege informaţii pentru:  

� Nivel formă de instruire urmată, FINS 
� Denumire domeniu forma de instruire, DDOMI 
� Nivel şcoală de cel mai înalt grad absolvită, NIVS 
� Denumire domeniu pentru şcoala de cel mai înalt grad absolvită, DOMN. 

Ulterior colectării datelor solicitate prin chestionarul cercetării, pe baza NOMENCLATORULUI 
DOMENIILOR DE PREGĂTIRE se va realiza la DJS de către controlor, codificările corespunzătoare 
denumirii domeniilor completate, OBLIGATORIU la nivel de 3 cifre. 

 
Exemple:  
• Dacă persoana intervievată a urmat în sistemul naţional de educaţie forma de instruire gimnaziu în 

cadrul unei şcoli generale (DDOMI: învăţământ gimnazial) şi a absolvit ciclul primar într-o şcoală 
generală (DDOMN: învăţământ primar), codurile completate vor fi: FINS=3, DOMI=010, NIVS=2 şi 
DOMN=010. 

• O persoană intervievată a urmat în perioada celor 4 saptămâni precizate în CL Cap2  ca formă de 
instruire liceul, într-un liceu cu profil de chimie (DDOMI a fost completat cu textul: petrologie), iar 
gimnaziul absolvit a fost şcoala generală (DDOMN completat: şcoala generală). 

• Codurile completate vor fi: FINS=5, DOMI=442, NIVS=2 şi DOMN=010. 
• O persoană intervievată a urmat forma de instruire: universitar - licenţă la A.S.E., la facultatea de 

Management – Administraţie publică (DDOMI=: Management – Administraţie publică) , iar liceul 
absolvit a avut profil de industrie alimentară  (DDOMN este Grupul şcolar industrie alimentară). 
Codurile completate vor fi: FINS=7, DOMI=345, NIVS=6 şi DOMN=341. 

 
Dacă nu se poate preciza denumirea domeniului detaliat se va insista să se furnizeze denumirea  
domeniului general, astfel ca în final să avem elementele necesare încadrării într-un cod existent în 
NOMENCLATORUL DOMENIILOR DE PREGĂTIRE. 

Exemplu: 
• O persoană intervievată a urmat ca formă de instruire programul de studii pentru licenţă la  facultatea de 

Jurnalistică (DDOMI: pregătire pentru a deveni reporter), iar liceul absolvit a avut profil teoretic 
(DDOMN: Liceu teoretic). 
Codurile completate vor fi: FINS=7, DOMI=320, NIVS=6 şi DOMN=010. 
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� Informaţiile despre „Domiciliul de ţinut (rezidenţa) în urmă cu un an” se vor completa numai pentru 
persoanele cu vârsta mai mare de 1 an, aflate la I-a, la a II-a, a III-a sau a IV-a anchetă. Variabila 
conţine date despre ţara şi judeţul unde se afla domiciliul deţinut (rezidenţa) în urmă cu un an. 
După completarea denumirii ţării (DTARAP), respectiv a denumirii judeţului (DJUDAP), pentru 
codificarea câmpului TARAP se vor utiliza codurile corespunzătoare din NOMENCLATORUL 
ŢĂRILOR, iar pentru completarea variabilei JUDAP se va utiliza obligatoriu codul auto al judeţului 
din NOMENCLATORUL JUDE ŢELOR .  
Pentru persoanele care au locuit în altă ţară se completează numai denumirea şi codul ţării. 
 

Observaţie: 
Dacă ţara de domiciliu deţinut în urmă cu un an a fost de exemplu România, Danemarca sau 
Cambodgia se vor utiliza obligatoriu codurile RO, DK sau respectiv, KH; 
ATENTIE  Se vor utiliza codurile numerice (existente în NOMENCLATORUL ŢĂRILOR) 
numai în situaţia în care denumirea ţării nu se regăseşte în nomenclatorul ţărilor. 

 
CHESTIONARUL INDIVIDUAL (CI) 

 
Faţă de anul precedent, asupra chestionarului individual (CI) al anchetei s-au făcut mici 
modificări referitoare la redefinirea întrebărilor referitoare la metodele de căutare a unui 
loc de muncă  şi la reducerea unor variante de răspuns. 

 
� Atenţie! Începând din anul 2008 a intrat în aplicare noua clasificare a activităţilor 

economice armonizată cu clasificarea europeană revizuită (NACE Rev.2).  În 2009, 
pentru întrebările referitoare la activitatea desfăşurată, ACT (I15), ACTS (I48), 
ACTU (I62) şi ACTAP (I108), codul activităţii economice are 4 cifre - corespunzător 
clasei din „Clasificarea activităţilor din economia naţională” CAEN Rev. 2.  

� Pentru corelarea cu legislaţia în vigoare referitoare la militarii în termen au fost reformulate întrebările 
(I89) MONDISP şi au fost reduse variantele de răspuns pentru întrebările I93 (STAPP), I106 
(STAPPAP). 

� PRECIZARE: Pentru întrebarea I94 (FINSCI), care se referă la urmarea unei forme de instruire în 
sistemul naţional de educaţie, se va completa ca răspuns varianta „eraţi în perioada vacanţei” (codul 2) 
numai dacă persoana repondentă este în timpul vacanţei de vară.  

� După întrebarea I69 s-a introdus un nou modul referitor la “METODE DE CĂUTARE ” a unui loc de 
muncă, cu perioada de referinţă de 4 săptămâni din care ultima este săptămâna de referinţă. 
Modulul conţine 15 întrebări (enumerarea metodelor de căutare active sau pasive a unui loc de muncă) 
care, conform fluxului lor, este obligatoriu să fie adresate repondentului una după alta.  

 
Modulul “CÂŞTIGURILE SALARIALE ”  

Atenţie! 
� pentru salariaţii care în ultima lună (ultimele luni) au absentat de la locul de muncă fiind în concediu 

(de odihnă, de boală, de maternitate, fără plată etc.) se va trece salariul primit pentru ultima lună 
lucrată înainte de intrarea în concediu. Această regulă se aplică şi salariaţilor aflaţi în concediu 
pentru creşterea şi îngrijirea copilului.  

� La întrebare I111, „întreaga lună” înseamnă toate zilele lucrătoare (de obicei 21) din ultima lună în 
care salariatul a lucrat şi pentru care a primit salariul indicat la una dintre întrebările I109 sau I110.  

Exemplu: 
• Suntem în luna 3 din 2009; o persoană salariată a născut pe 12 august 2008 şi a intrat din acel moment 

în concediu de maternitate. Ultimul salariu primit pentru luna august 2008 a fost de 925 lei. De atunci 
primeşte  lunar indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului, la care are dreptul conform 
legislaţiei în vigoare. 
Răspunsurile pentru modulul “CÂŞTIGURILE SALARIALE” sunt următoarele : 

- Căştigul salarial pentru ultima lună lucrată este de 925 ; 
- I111 (LINTR) se bifează codul 2,  cu numărul de zile 12 zile lucrate. 
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Anexa 
CLASIFICAREA DOMENIILOR DE PREG ĂTIRE 

 
Nomenclatorul domeniilor de pregătire conţine codul şi denumirea asociată acestuia. 
 
Codurile domeniilor, utilizate pentru realizarea cercetării statistice AMIGO, trebuie să 

conţină OBLIGATORIU 3 caractere după modelul XYZ, unde: 
X        semnifică sfera domeniului; 
XY     reprezintă codul nivelului domeniului general şi este urmat întotdeauna de cifra zero  

(aceste coduri şi denumirile corespunzătoare sunt afişate mai jos cu caractere italice); 
XYZ  indic ă codul pentru nivelul domeniului detaliat. 

 
Cod Denumirea domeniului  / programului de studiu  
0 PROGRAME GENERALE  
 010 Programe generale, de bază (caracteristici ale învăţământului primar, gimnazial precum şi 

învăţământului liceal sau şcolilor profesionale, complementare şi de ucenici, dacă nu sunt axate pe 
un profil special).  

 080 Alfabetizare şi aritmetică  sunt programe destinate în principal adulţilor analfabeţi pentru a-şi 
însuşi bazele citirii, scrierii şi aritmeticii. Vârsta persoanelor poate fi folosită ca un criteriu de a-i 
distinge de cei care trebuie încadraţi la  “Programe de bază”.  

 090 Dezvoltarea aptitudinilor personale cuprinde programe de pregătire care au efect asupra 
capacităţii individuale (intelectuale, sociale etc.) şi care au următorul conţinut: 

• Abilităţi de comunicare 
• Dezvoltarea capacităţilor comportamentale 
• Organizarea timpului 
• Oratorie 
• Cum să cauţi o slujbă, cum se întocmeşte un CV, o scrisoare de intenţie  
• Competenţă socială 
• Programe de orientare în viaţă, etc. 

1 PROGRAME DE PREGĂTIRE A CADRELOR DIDACTICE ŞI A 
INSTRUCTORILOR, PEDAGOGIE ÎN ORICE DOMENIU  

 140 Pedagogie şi ştiin ţa educaţiei (cursuri de practică pedagogică, instruirea şi perfecţionarea 
cadrelor didactice) 

142 Pedagogie şi ştiin ţa educaţiei (dezvoltarea experienţei, metoda învăţământului la distanţă, 
evaluarea didactică, testarea şi cuantificarea, evaluarea pedagogică şi cercetarea) 

143 Pedagogie preşcolară – instruirea educatorilor 
144 Pedagogie în învăţământul primar  – instruirea învăţătorilor sau profesorilor 
145 Pedagogie în învăţământul secundar–instruirea profesorilor în învăţământul secundar pentru 

materii de specialitate: matematică, istorie etc.   
146 Pedagogie aferentă învăţământului din şcolile profesionale – instruirea 

profesorilor/instructorilor pentru şcolile postliceale , de arte şi meserii (artizanat, activităţi 
comerciale, muzică, educaţie fizică, tehnică, conducerea autovehiculelor etc.)  

2 ŞTIIN ŢE UMANISTE ŞI ARTE  
 210 Arte 

211 Arte frumoase (estetică, istoria şi teoria artei, caligrafie, desen artistic, gravură, litografiere, 
filosofia artei, pictură, sculptură, schiţe/desene artistice) 

212 Muzică şi arte interpretative (actorie şi regie, coregrafie, circ, compoziţie, dirijor, dans, teatru, 
oratorie, creator de modă, istoria muzicii, istoria filmului şi teatrului, muzică şi scenografie) 

213 Tehnici audio-vizuale şi producţii mass-media (operator cameră, animaţie, grafică 
computerizată, design publicitar, legarea şi copertarea cărţilor, ilustrare, titrare, cinematografie, 
ecranizare/proiectare cinematografică, fotografiere, developări foto, tipărire, producţii radio şi 
televiziune, sunet şi imagine, tehnici media, tehnica sunetului, tehnica tipăririi, etc.) 

214 Design (design vestimentar, design industrial şi ambiental, decorare interioară, arhitectură de 
interior, design pentru scenă, design pentru vitrină) 

215 Creaţii (meşteşuguri) artizanale (bijutier, olar, ţesător, pirogravor, decorator produse 
ceramice şi din sticlă, confecţioner obiecte decorative şi metalice, ceramist-ceramică 
populară şi artizanală, brodăritul, decorator-florar, peisagist-floricultor, con fecţioner-
instrumente muzicale, sculptura în lemn, programe pentru meşteşugărit, conservarea 
materialului cultural)  
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Cod Denumirea domeniului  / programului de studiu  
 220 Ştiin ţe umanistice 

221 Religie (religie, istoria religiilor, studiul diferitelor religii, studiul cărţilor sacre) 
222 Limbi str ăine ( limbi “moarte”, limbi str ăine, lingvistica limbilor str ăine, limbi 

secundare, semantica limbilor străine, programe de interpretare, programe de traducere) 
223 Limb ă maternă (păstrarea limbii materne, lingvistica şi semantica limbii materne, limbajul 

semnelor, studii de vorbire şi retorică ale limbii materne, filologia limbii materne) 
225 Istorie şi arheologie (inclusiv istoria literaturii, istoria culturii, muzeologie, studii medievale şi 

renascentiste, istoria şi filozofia ştiinţei şi tehnologiei) 
226 Filosofie şi etică (etică, logică, morală, filosofie) 

3 ŞTIIN ŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI DREPT 
 310 Ştiin ţe sociale şi comportamentale 

311 Psihologie (conversaţie terapeutică, dezvoltarea/creşterea şi psihologia copilului, psihoanaliză, 
psihologie, psihoterapie) 

312 Sociologie şi studii culturale  (criminologie, studii culturale şi studii demografice, geografie 
socială şi culturală, etnologie, studiul diferenţelor de gen, antropologie socială, teoria 
conflictelor sociale, studii culturale din diferite regiuni, sociologie, studii privind femeile) 

313 Ştiin ţe politice şi civice (civică, drepturile omului, relaţii internaţionale, pace şi conflicte 
sociale, ştiinţe politice, istoria politică) 

314 Economie (economie, istoria economiei, economie internaţională, macroeconomie, conturi 
naţionale, economie politică) 

 320 Jurnalism şi pregătirea pentru ocupaţia de reporter  
321 Jurnalism şi reportaje (jurnalistică pentru radio – TV, comunicare mass-media conţinut şi 

exprimare, informaţii conţinut şi informare, reportaje de ştiri, transmiterea mesajelor de 
publicitate) 

322 Activit ăţi de bibliotecă, informare şi arhivare (ştiinţa arhivării, documentare, ştiinţa 
informaţiilor, căutarea informaţiilor, instruirea bibliotecarilor, programe destinate activităţilor 
din biblioteci, documentare muzeistică) 

 340 Economie şi administraţie 
341 Comerţ cu amănuntul şi/sau ridicata (licitaţii, servicii de consum, demonstraţii tehnice, 

cumpărări/vânzări imobiliare, comerţ cu amănuntul/ridicata, întreţinere stocuri, depozitare) 
342 Marketing şi publicitate reprezintă studiul procedeelor de schimburi de bunuri şi produse 

între persoane juridice şi/sau fizice, precum şi a comportamentului şi cerinţelor consumatorului 
(activităţi de publicitate, studii de piaţă, modalităţi de expunere a mărfurilor, de stabilire a 
cotelor de adaos comercial ale producătorului, relaţii cu publicul) 

343 Finanţe, bănci, asigurări  (programe pentru operatori ghişee – bănci, activităţi bancare şi 
financiare, teoria finanţelor, asigurări, investiţii/asigurări de investiţii, asigurări de pensii, 
asigurări sociale, agent de bursă) 

344 Contabilitate şi impozite (contabilitate,  revizie contabilă, actualizarea evidenţei contabile, 
contabilitatea impozitelor) 

345 Management şi administraţie (administrare, administrare de personal, managementul: 
unităţii, comportamental, educaţiei, ocupării, de personal, formării profesionale, ştiinţa 
managementului/conducerii unităţilor, cursuri de iniţiere în activitatea de afaceri pe cont 
propriu, administraţia publică locală, managementul logistic, aptitudini manageriale, 
managementul public şi cel al instituţiilor, evaluarea performanţelor,etc.) 

346 Secretariat şi muncă de birou (servicii administrative şi de secretariat, programe de pregătire 
pentru funcţionarii de birou, introducere date, operare pe calculator, programe de limbi străine 
pentru secretari, cunoaşterea unităţii/tastaturii calculatorului, operare maşini de birou, 
recepţioner la birou, program pentru activităţi specifice pentru secretariat, stenodactilografie, 
operare panouri/centrale de comunicaţii pentru secretariat, dactilografie, grefier) 

347 Activitate profesională: organizare, calitate, dezvoltare a muncii, condiţiilor şi climatului de 
muncă. Se includ programele, destinate în principal pregătirii personalului, pentru activităţile 
desfăşurate la locul de muncă şi realizării sarcinilor profesionale (cunoştinţe despre companie, 
cursuri de iniţiere în profesie, preîntâmpinarea şi satisfacerea nevoilor clienţilor, organizare, 
asigurarea calităţii, cursuri organizate de sindicate, dezvoltarea muncii) 

 380 Drept (drept comercial, studii în justiţie, criminalistică, istoria dreptului, jurisprudenţă, 
dreptul muncii, drept civil, practici legale, studiul legilor, notariat/practici notariale etc.) 
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Cod Denumirea domeniului  / programului de studiu  
4 ŞTIIN ŢE, MATEMATIC Ă, INFORMATIC Ă 
 420 Ştiin ţele naturii 

421 Biologie şi biochimie (biologie, biochimie, botanică, genetică, farmacologie, toxicologie, 
zoologie, parazitologie, virusologie, microbiologie, biologie moleculară, ş.a.) 

422 Ştiin ţele mediului înconjurător  (ecologie, ştiinţa mediului înconjurător) 
 440 Ştiin ţele fizicii 

441 Fizică (fizică, acustică, astronomie, fizică nucleară, optică) 
442 Chimie (chimie, chimie organică, chimie analitică, chimia polimerilor, petrologie) 
443 Ştiin ţele pământului  (geologie, geodezie, geografie fizică, geofizică, hidrologie, hidrogeologie, 

meteorologie, minerologie, oceanografie, seismologie, paleontologie, vulcanologie) 
 460 Matematică şi statistică 

461 Matematică (algebră, analiză matematică, geometrie, analiză numerică, cercetări operaţionale) 
462 Statistică (statistică matematică, teoria probabilităţilor, statistică aplicată, proiectarea anchetelor 

statistice, eşantionare) 
 480 Informatică 

481 Informatic ă (programare, limbaje de programare, proiectare şi analiză de sistem, administrare 
reţele etc.) 

482 Utilizarea calculatorului  (operare, tehnoredactare, utilizare Internet, însuşire aplicaţii pentru 
calcule, elaborare publicaţii, prelucrare date etc) 

5 DOMENII SPECIFICE ACTIVIT ĂŢILOR INDUSTRIALE (EXTRACTIV Ă, 
PRELUCRĂTOARE, ENERGIE ELECTRIC Ă, TERMIC Ă, GAZE ŞI APĂ), 
CONSTRUCŢII ŞI ARHITECTUR Ă 

 520 Inginerie şi ştiin ţe inginereşti  
521 Mecanică şi metalurgie (inginerie mecanică şi metalurgică, lăcătuşerie, programe de 

calificare în mecanică, mecanică fină, laminare, hidraulică, fabricare tipare şi matriţe metalice, 
fabricare unelte, prelucrări din metal, producere oţel, sudarea metalelor, fabricarea armelor de 
foc etc.) 

522 Electricitate şi energie (fabricare componente electrice, instalaţii de generare a electricităţii, 
instalaţii de răcit, distribuirea gazelor, producerea energiei de înaltă tensiune, instalarea şi 
întreţinerea liniilor de înaltă tensiune, reparaţii piese de maşini electrice de uz casnic, 
programe de calificare în domeniul energiei termice, electrice, nucleare, hidraulice etc.) 

523 Electronică şi automatică (aparatură electronică pentru staţii de emisie – recepţie radio –TV, 
reparaţii radio-TV, sisteme de telecomunicaţie, instalarea şi întreţinerea echipamenteor de 
telecomunicaţie, construcţia şi repararea calculatoarelor, ingineria electronică, servicii pentru 
depanarea echipamentelor electronice, robotică, tehnologia digitală pentru prelucrarea datelor, 
reţelelor, telecomunicaţiilor)  

524 Chimie şi prelucrarea produselor chimice (tehnologie în biochimie, de laborator şi a 
proceselor de prelucrare, prelucrarea produselor petrochimice, operare maşini şi instalaţii, 
inginerie biotehnologică, chimică, produse chimice). 

525 Vehicule cu motor, nave şi aeronave (ingineria aeronavelor, automotoarelor, motocicletelor, 
construirea şi repararea automotoarelor electrice, navelor şi vapoarelor, vehiculelor, 
tinichigerie, sisteme de angrenare pentru motoare, vopsirea cu lacuri/vopsele/spray-uri) 

 540 Fabricarea şi prelucrarea 
541 Prelucrarea alimentelor (brutărie, măcelărie, fabricarea berii, dulciurilor, produselor lactate, 

a ţigărilor, prelucrarea alimentelor, băuturilor şi a cărnii, procedee de conservare a 
alimentelor, fabricarea de conserve, ştiinţa şi tehnologia alimentelor) 

542 Textile, îmbrăcăminte, încălţăminte, pielărie (programe de calificare în industria textilelor, 
confecţiilor, încălţămintei; tăbăcărie, blănărie, marochinărie, tapiţerie, cizmărie, croitorie; 
fabricare confecţii, textile, fibre şi fire textile, prelucrarea lânei, fabricare harnaşament, 
brodatul si tricotatul industrial etc.) 

543 Prelucrarea materialelor – lemn, hârtie, plastic, sticlă şi alte materiale ca: piatră, cauciuc, 
diamante industriale, materiale sintetice (prelucrarea ceramică de tip industrial a maselor 
plastice, a cauciucului, a lemnului şi a hârtiei, tehnologia cherestelei; programe de calificare în 
domeniul prelucrării lemnului, pietrei, materialelor sintetice, dulgherie – dar nu în construcţii, 
construcţia bărcilor cu motor etc.) 

544 Industria extractiv ă (extragerea cărbunelui – minerit, extragerea ţiţeiului, gazelor naturale şi 
a altor materii prime, tehnologia substanţelor minerale, tehnologii miniere etc.) 

581 Arhitectur ă şi sistematizare urbană (proiectarea şi planificarea arhitecturii urbane, 
proiectarea clădirilor, planificare/sistematizare urbană şi teritorială, arhitectură cartografie 
etc.) 
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582 Construcţii şi inginerie civilă (construirea podurilor, clădirilor şi drumurilor, construcţii din 

metal; ingineria civilă, navală şi portuară, ingineria şi tehnologia apei, aprovizionarea cu apă 
si canalizare, tehnologia construcţiilor, dulgherie şi tâmplărie pentru clădiri, demolări, 
pardosire pereţi şi duşumele, zidărie şi montări de ţigle, prelucrarea pietrei; tencuirea, 
zugrăvirea şi decorarea pereţilor, instalaţii tehnico-sanitare şi accesorii, ventilarea clădirilor, 
montarea ţevilor, munca pe schele, irigaţii şi drenaje în construcţii, desen tehnic etc.) 

6 AGRICULTUR Ă ŞI ŞTIIN ŢE VETERINARE  
 620 Agricultură, silvicultură şi piscicultură (producţia agricolă vegetală şi animală, horticultură, 

silvicultură, piscicultură) 
621 Producţia animală şi a culturilor (ştiinţa agriculturii, economia agricolă, creşterea şi dresatul 

animalelor,  managementul şi întreţinerea fermelor, cultivarea fructelor, cerealelor, măslinelor, 
viţei de vie, tehnici de irigare, fertilizarea solului, viticultura, producţia de vin,  programe 
despre tehnicile care privesc pământul şi apa) 

622 Horticultur ă (floricultura, grădinăritul, întreţinerea spaţiilor verzi, horticultura şi tehnicile ei, 
întreţinerea gazonului şi a terenurilor sportive, producţia de plante ornamentale, 
managementul pepinierelor)  

623 Silvicultura (silvicultura, întreţinerea şi îngrijirea pădurilor, silvicultura, tehnici de producţie 
în domeniul silviculturii, vânătoarea inclusiv cu ajutorul capcanelor) 

624 Piscicultură (pescuitul în adâncul mării şi în alte ape, ştiinţa şi tehnicile pescuitului, ferme 
piscicole– crescătorii, eleştee-, creşterea crustaceelor şi a peştilor, culturi  marine) 

 640 Medicina veterinară 
641 Medicina veterinară (îngrijirea sănătăţii animalelor, ştiinţa reproducerii animalelor, asistenţa 

veterinară) 
7 SĂNĂTATE  
 720 Medicină generală (sănătate, programe de sănătate publică) 

721 Medicină (medicină generală, ştiinţe medicale, medicină naturistă, medicină preventivă şi 
socială, medicină homeopată, anestoziologie, anatomie, audiologie, bacteriologie, cardiologie, 
citologie, dermatologie, epidemiologie, gerontologie, obstetrică şi ginecologie, hematologie, 
histologie, imunologie, neurologie, oftalmologie, pediatrie, patologie, fiziologie, chirurgie 
plastică, psihiatrie, stomatologie, chirurgie) 

723 Asistenţă şi îngrijire medical ă (asistenţă medicală, îngrijirea populaţiei vârstnice şi a 
handicapaţilor, servicii de gerontologie,  programe de ocrotire a sănătăţii, igienă medicală, 
asistente pentru maternităţi, moaşe, asistenţă medicală comunitară, asistenţă în domeniul 
psihiatric) 

724 Stomatologie (stomatologie clinică, asistenţă stomatologică, igienă stomatologică, tehnică 
dentară, chirurgie dentară, odontologie, ortodentişti) 

725 Tehnologia diagnosticului şi tratamentului medical (servicii de ambulanţă, tehnici 
ambulatorii, tehnici medicale de urgenţă, tehnici de realizare a protezelor auditive, tehnologii 
medicale nucleare, fabricarea lentilelor optice, tehnologii optice, proteze optice, tehnici 
radiologice, radioterapie, tehnica medicală a razelor X) 

726 Terapia şi reabilitarea (chiropractică, programe de dietă, masaje medicale, servicii de 
sănătate mentală, nutriţie şi dietă, terapie ocupaţională, optometrie, osteopatie, fizioterapie, 
reflexologie, logopedie, reabilitarea vorbirii) 

727 Farmacie (preparate farmaceutice, farmacie) 
761 Protecţia copilului şi asistenţă pentru tineri  (ocrotirea copilului, programe  recreative 

destinate copiilor, programe recreative destinate tinerilor, servicii destinate tinerilor, programe 
care vizează munca tinerilor) 

762 Asistenţă socială şi consiliere (consiliere pe probleme de abuz de droguri şi alcool, 
recomandări privind cariera, consiliere familiară şi conjugală, asistenţă socială, politici 
sociale, teorie socială (aplicare), consiliere şi îndrumare profesională) 

8 SERVICII  
 810 Servicii personale 

811 Hotel, restaurante şi catering (servicii pentru baruri, aprovizionare la domiciliu, servicii de 
alimentaţie şi ospitalitate, servicii de servire a mesei, instruirea recepţioneri de hotel, servicii 
hoteliere, de motel şi restaurant) 

812 Călătorii, turism şi petrecerea timpului liber (instruirea echipajelor de sol la aeroport, 
activităţi de recreere, petrecere a timpului liber şi turism şi programe turistice, serviciile 
agenţiilor de voiaj, pregătirea ghizilor)  
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813 Sport (agenţi de pariuri sportive, fotbal, gimnastică, călărie, programe de pregătire pentru 

antrenorii de sport, antrenamente sportive, arbitri şi alţi oficiali din lumea sportului) 
814 Servicii gospodăreşti, casnice (servicii de menaj, servicii de curăţenie, gătit, spălare, cusut, 

curăţarea hornurilor/coşurilor caselor, administratorii de clădiri, întocmirea bugetelor de 
venituri şi cheltuieli, curăţătorie, spălătorie, uscătorie, servicii funerare) 

815 Servicii de frizerie, coafor şi cosmetică (tratemente de frumuseţe şi cosmetice, servicii de 
cosmetică şi fitness, coafor, machiaj, manichiură, pedichiură, masaj de frumuseţe, servicii de 
salon privind terapia frumuseţii, bărbierit, peruchier) 

 840 Servicii de transport (controlul traficului aerian şi altor tipuri de autovehicule, pilotarea 
avioanelor, programe de telecomunicaţie, conducători şi instructori auto, manipularea 
macaralelor, pilotaj, şi navigaţie, tehnologii de navigaţie, servicii poştale, transport terestru, 
maritim şi aerian, instruirea însoţitorilor de bord de pe nave aeriene şi maritime, a 
marinarilor, ştiinţa navigaţiei, operaţiuni pe căi ferate şi pe autostrăzi etc.) 

 850 Protecţia mediului înconjurător  (conservarea mediului, protecţia mediului, studii de mediu, 
utilizarea şi conservarea resurselor naturale, conservarea solului şi a apei, programe pentru 
utilizarea resurselor naturale) 

851 Controlul şi tehnologia protecţiei mediului (controlul poluării aerului, apei şi mediului, 
controlul rezidurilor industriale, tehnologii ecologice, reciclarea, controlul poluării şi noxelor) 

852 Mediu natural şi viaţa sălbatică (conservarea naturii şi a pământului, managementul 
parcurilor naţionale şi a vieţii în sălbăticie, pădurar) 

853 Servicii sanitare pentru comunitate (igienă obştească, standarde de igienă, ridicarea 
gunoiului, colectarea deşeurilor, canalizare, salubrizarea localităţii, servicii de aprovizionare 
cu apă etc.) 

 860 Servicii de securitate 
861 Servicii de protecţie a persoanelor şi a bunurilor  
862 Servicii de sănătate şi siguranţă la locul de muncă (ergonomia, sănatatea şi siguranţa la 

locul de muncă, protecţia, securitatea şi siguranţa muncii, sănătatea la locul de muncă şi igiena 
în industrie, stresul la muncă, mediul de muncă) 

863 Armat ă şi apărare (instruire militară şi de apărare în folosul comunităţii , studii de apărare, 
ştiinţe militare etc.) 

 
 


