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   În legătură cu multiplele solicitări ale agenţilor economici în urma apariţiei noilor ocupaţii pe piaţa muncii 
şi în conformitate cu procedura stabilită de modificare şi completare a Clasificatorului Ocupaţiilor din 
Republica Moldova (CRM 006-97), ORDON:
   1. Se aproba completările şi modificările în partea 3-a („Indexul alfabetic al ocupaţiilor (profesiilor) 
muncitorilor” şi „Indexul alfabetic al ocupaţiilor (funcţiilor) slujbaşilor) a Clasificatorului Ocupaţiilor din 
Republica Moldova (CRM 006-97), aprobat prin Hotărîrea Moldovastandard nr. 336-ST din 20 ianuarie 
1998, cu modificările şi completările ulterioare (anexa nr.1).
   2. Se stabileşte că revizuirea Clasificatorului în continuare se realizează la solicitarea utilizatorilor de 
către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
   Pentru actualizare utilizatorii vor depune la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei o cerere 
însoţită de următoarea informaţie:
   1) memoriu justificativ din care să reiasă:
   a) denumirea ocupaţiei, în limbile română şi rusă, pentru care se face cererea de introducere în CRM;
   b) codul CRM pentru grupa de bază, precum şi codul CRM pentru ocupaţia propusă de a fi introdusă în 
CRM;
   c) codul activităţii economice din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei (CAEM), care 
presupune introducerea ocupaţiei propuse, pentru realizarea concordanţei dintre activitate şi ocupaţie;
   d) studiile şi analizele făcute de agenţii economici interesaţi pe piaţa forţei de muncă, din care să rezulte 
necesitatea actualizării, anexate memoriului justificativ;
   2) descrierea ocupaţiei din care să rezulte următoarele elemente: atribuţii şi responsabilităţi; uneltele şi 
instrumentele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul de activitate; situaţiile de risc; cerinţele pentru 
exercitarea ocupaţiei; cerinţele referitoare la formarea profesională; nivelul de instruire solicitat pentru 
practicarea ocupaţiei; tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupaţiei; specializarea obţinută 
prin actul de calificare, conform legislaţiei în vigoare; salarizarea; dinamica meseriei pe piaţa muncii; 
meserii înrudite din CRM;
   3) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a 
asociaţiilor patronale, din care să rezulte acordul acestora pentru actualizarea CRM;
   4) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupaţiilor respective;
   5) anexa nr. 2 „Lista cuprinzînd ocupaţiile propuse a fi introduse în CRM”, completată;
   6) după caz, anexa nr. 3 „Lista cuprinzînd ocupaţiile propuse a fi radiate din CRM”, completată.
   Informaţia va fi prezentată şi în format electronic.
   3. Cererile pentru actualizarea CRM depuse la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei vor fi 
soluţionate în termen de 3 luni de la data înregistrării prin emiterea ordinului respectiv cu publicarea în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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