
Ocupaţii posibile conform COR:  

 

Adjunct al procurorului general - 111101;  
Administrator judiciar - 241219;  
Administrator public - 242208;  
Administrator societate comerciala - 242111;  
Agent consular - 242212;  
Analist armonizare legislativa - 261912;  
Asistent de cercetare în domeniul stiintelor juridice - 261916;  
Asistent director/responsabil de functiune (studii superioare) - 243217;  
Asistent universitar - 231001;  
Atasat diplomatic - 111232; 
Auditor intern în sectorul public - 241306;  
Avocat - 261101;  
Cercetator în domeniul stiintelor juridice - 261915;  
Conferentiar universitar - 231002;  
Consilier administratia publica - 242201;  
Consilier afaceri europene - 242214;  
Consilier al ministrului - 111205;  
Consilier armonizare legislativa - 261910;  
Consilier de probatiune - 261921;  
Consilier diplomatic - 111201;  
Consilier forta de munca si somaj - 242301;  
Consilier guvernamental - 111202;  
Consilier institutii publice - 111204;  
Consilier parlamentar - 111230;  
Consilier prezidential - 111229;  
Consilier proprietate industriala autorizat - 261918;  
Consilier si consultant juridic - 111203;  
Consilier vânzari asigurari - 241245;  
Consilier şi consultant juridic - 111203;  
Consul - 111233;  
Consul general - 111206;  
Consultant prezidential si guvernamental - 111236;  
Consultant în administraţia publică - 242205;  
Controlor vamal, controlor pentru datoria vamala, agent vamal (studii superioare) - 335106;  
Curier diplomatic - 243214;  
Director adjunct institutie publica - 111208;  
Director de cabinet - 111209;  
Director general institutie publica - 111210;  
Director institutie publica - 111207;  
Evaluator de competente profesionale - 242405;  
Examinator de stat de specialitate - 242210;  
Executor bancar - 261917;  
Executor judecatoresc - 261901;  
Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213;  
Expert achizitii publice - 214946;  
Expert administratia publica - 242202;  
Expert aplicare legislatie armonizata în domeniul industriei si comertului - 242219;  
Expert armonizare legislativa - 261911;  



Expert centre de perfectionare - 231006;  
Expert forta de munca si somaj - 242302;  
Expert jurist - 261903;  
Expert prevenire si combatere a coruptiei - 261920;  
Expert/ inspector vamal - 335105;  
Formator - 242401;  
Formator de formatori - 242402;  
Grefier sef de sectie (curte de apel, tribunal, parchete) - 121910;  
Grefier-sef (judecatorie, parchet) - 121909;  
Inspector asigurari - 241206;  
Inspector coordonator asigurari - 241246;  
Inspector de integritate - 242209;  
Inspector de specialitate asigurari - 241242;  
Inspector de specialitate forta de munca si somaj - 242303;  
Inspector de specialitate în administratia publica - 242203;  
Inspector de stat sef - 111212;  
Inspector probatiune - 261922;  
Inspector în cadrul Inspectiei Judiciare pentru judecatori/ procurori de pe lânga Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii - 111132;  
Inspector-sef al Inspectiei Judiciare de pe lânga Plenul Consiliului Superior al Magistraturii - 111129; 
Inspector-sef în administratia publica - 111213;  
Judecator - 261202;  
Judecator inspector - 261204;  
Jurisconsult - 261102;  
Lector universitar - 231003;  
Lichidator - 241218;  
Magistrat-asistent - 261203;  
Magistrat-asistent - 261203;  
Magistrat-asistent-sef - 111214;  
Mediator - 243202;  
Membru al Consiliului Superior al Magistraturii - 111130;  
Notar - 261906;  
Organizator/ conceptor/ consultant formare - 242403;  
Prefect - 111218;  
Presedinte Curtea de Conturi a României - 111112;  
Presedinte curte de apel - 111111;  
Presedinte de judecatorie - 111113;  
Presedinte institutie publica - 111228;  
Presedinte sectie (la Înalta Curte de Casatie si Justitie, la curtea de apel, tribunale si judecatorii) - 
111115;  
Presedinte tribunal - 111116;  
Presedinte Înalta Curte de Casatie si Justitie - 111110;  
Prim-adjunct al procurorului general - 111120;  
Prim-procuror - 111118;  
Prim-procuror adjunct - 111119;  
Procuror - 261201;  
Procuror general - 111122;  
Procuror sef de sectie - 111123;  
Procuror sef de sectie adjunct - 111124;  
Profesor universitar - 231005;  



Profesor în învatamântul gimnazial - 233002;  
Profesor în învăţământul liceal, postliceal - 233001;  
Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001;  
Purtator de cuvânt - 243206;  
Referent - 331309;  
Referent de specialitate asigurari - 241244;  
Referent de specialitate forta de munca si somaj - 242305;  
Referent de specialitate în administratia publica - 242204;  
Referent relatii externe - 242215;  
Registrator carte funciara - 261913;  
Secretar Parlament - 111126;  
Secretar diplomatic - 111234;  
Secretar general - 111219;  
Secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii - 111131;  
Secretar general al Guvernului - 111125;  
Secretar primărie, prefectură - 111302;  
Secretar procuratură - 334201;  
Specialist sistem asigurari - 241250;  
Subprefect - 111226;  
Subsecretar de stat - 111140;  
Viceconsul - 111235;  
Vicepresedinte (la Înalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea de Apel, tribunale si judecatorii) - 111128; 
Sef birou institutie publica - 111220;  
Sef departament - 111223;  
Sef laborator criminalistica - 121912;  
Sef protocol de stat - 111224;  
Sef serviciu institutie publica - 111225;  
 
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR:  

 
Asistent judiciar, Expert criminalist, Ofiţer în sistemul de ordine şi siguranţă publică, Practician în 
insolvenţă, grefier (cu studii superioare), tehnician criminalist (cu studii superioare) 
 


