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Denumirea calificării: Inginerie Economică 

Industrială 

Nivelul calificării: LICENŢĂ 

● Ocupaţii posibile, conform COR: 244109 - Inginer economist; 121029 - Manager; 123207 – Manager resurse umane; 123307 - Manager marketing (tarife, contracte, achiziţii); 

123506 – Manager achiziţii; 123508 - Manager aprovizionare; 123509 – Manager relaţii furnizori; 241919 - Manager proiect; 122408 - Manager zonă; 242324 - Manager de 

responsabilitate socială; 121013 - Director de program; 123304 - Director operaţii tranzacţii; 123713 - Director proiect; 131401 - Conducător firmă mică patron (girant)  în comerţ; 
131701 - Conducător firmă mică patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale; 131201 - Conducător firmă mică patron (girant) industria extractivă şi prelucrătoare; 

131801 - Conducător firmă mică patron (girant)  în servicii; 122947 - Şef serviciu şi asimilaţi; 122218 - Şef serviciu industria extractivă şi prelucrătoare; 123205 - Şef serviciu resurse 

umane; 123206 - Şef serviciu evaluare a resurselor de muncă; 123301 - Şef serviciu marketing; 123503 - Şef serviciu aprovizionare-desfacere;122950 - Şef birou şi asimilaţi;  
111059 - Şef birou instituţie publică; 123201 - Şef birou calificare şi recalificare; 123302 - Şef birou marketing; 123402 - Şef birou reclamă publicitară; 123501 - Şef birou 

aprovizionare - desfacere; 122219 - Şef birou industrie extractivă şi prelucrare; 122404 - Şef birou comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; 122706 - Şef serviciu/ şef birou daune;  

122207 - Şef centru prelucrare; 122803 - Şef centru reparaţii; 123208 - Şef centru perfecţionare; 122122 - Şef secţie mecanizare; 122217 - Şef secţie industrie extractivă şi 
prelucrătoare; 412204 - Şef secţie inventar; 122205 - Şef atelier industria extractivă îşi prelucrătoare; 122220 - Şef atelier reparaţii capitale; 122674 - Şef atelier reparaţii; 123711 - Şef 

atelier cercetare proiectare; 334006 - Şef atelier şcoală; 123303 - Şef licitaţie; 122702 - Şef agenţie comercială; 123401 - Şef agenţie reclamă publicitară; 122202 - inginer şef industria 

extractivă şi prelucrătoare; 122206 - Şef sector industria extractivă şi prelucrătoare; 111062 - Şef departament; 122678 - Şef departament logistică; 122701 - Inginer şef firme de afaceri 
şi alte servicii comerciale; 122703 - Şef expoziţii şi târguri; 214536 - Referent de specialitate inginer mecanic; 235204 - Referent de specialitate in învățământ; 215109 - Referent de 

specialitate inginer textile-pielărie; 244703 - Referent de specialitate marketing; 244707 - Brand manager; 214905 - Instructor sistem de producţie; 241302 - Programator 

fabricaţie/lansator fabricaţie; 413204 - Programator producţie; 241928 - Specialist îmbunătăţire procese; 2413 - Specialişti în logistică; 213907 - Specialist în domeniul proiectării 
asistate pe calculator; 241921 - Specialist marketing; 242301 - Specialist în domeniul calităţii; 214544 - Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale; 214904 - Specialist 

documentaţie studii; 241216 - Specialist resurse umane; 214404 - Inginer montaj; 214409 - Inginer producție;  214501 - Inginer mecanic; 241301 - Logistician gestiune flux;  

241401 - Analist cumpărări/consultant furnizori; 214533 - Consilier inginer mecanic; 214907 - Responsabil afacere; 241931 - Responsabil proces; 214534 - Expert inginer mecanic; 
232201 - Profesor în învăţământul gimnazial (în condiţiile legii); 214544 - Specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale; 214538 - Proiectant inginer mecanic;  

214545 - Inginer tehnolog prelucrări mecanice; 241924 - Asistent director / responsabil de funcţiune (studii superioare); 242313 - Asistent standardizare; 251526 - Inginer de cercetare 

în tehnologia construcţiilor de maşini; 251521 - Asistent de cercetare în echipamente de proces; 251544 - Inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice; 251541 - Inginer de 
cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini; 241303 - Documentarist ordonare logistică; 215102 - Inginer textile, pielărie; 215105 - Proiectant inginer textile, pielărie;  

215107 - Expert inginer textile, pielărie; 215106 - Consilier inginer textile, pielărie; 252105 - Inginer de cercetare în tricotaje - confecţii textile; 215108 - Inspector de specialitate 

inginer textile, pielărie; 215109 - Referent de specialitate inginer textile, pielărie; 347104 - Designer industrial; 241205 - Formator; 214514 - Inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier; 

214516 - Inginer mecanic utilaj tehnologic textil; 252102 - Inginer de cercetare în filatură-ţesătorie ; 252105 - Inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile ; 252111 - Inginer de 

cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori; 214902 – Conceptor / conceptor CAO. 

 

● Ocupaţii noi propuse pentru a fi incluse în COR: inginer programare producție; inginer conducere producție; inginer evaluare tehnico-economica; inginer logistica; 

inginer asigurarea calității, inginer gestiune resurse. 

 

Anexa 1.a 


