
 
 

LISTA CELOR 291 ”MESERII” DESCHISE RESORTISANȚILOR 
STATELOR EUROPENE SUPUȘI MĂSURILOR TRANZITORII 

  
Conducerea de mașini de exploatare agricolă și forestieră 
Tăieri de arbori și elagaj  
Întreținerea spațiilor naturale 
Întreținerea spațiilor verzi 
Silvicultură 
Control și diagnostic tehnic în agricultură 
Muncitor agricol în producția fructieră sau viticolă 
Muncitor agricol în producția legumicolă sau vegetală 
Muncitor pentru creșterea agricolă și piscicolă 
Acvacultură 
Arboricultură și viticultură 
Încadrarea echipajului de pescuit 
Creșterea bovinelor și cabalinelor  
Creșterea animalelor sălbatice sau de companie 
Creșterea de iepuri și de păsări 
Creșterea ovinelor și caprinelor  
Creșterea porcinelor  
Fabricarea și afânarea brânzeturilor 
Fermentarea băuturilor alcoolice 
Horticultură și grădinărit   
Coordonarea echipajului navei de pescuit  
Conservarea și reconstituirea speciilor de animale 
Realizarea de articole din piele și din materiale moi (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte) 
Consilierea clienților în asigurări  
Brokeraj în asigurări  
Conducerea exploatării în asigurări  
Studii actuariale în domeniul asigurărilor 
Redactarea și gestiunea în asigurări  
Analiza creditelor și a riscurilor bancare 
Consilierea în gestionarea patrimoniului financiar 
Front office piețe financiare 
Administrarea locativă imobiliară 
Tranzacții imobiliare 
Măcelărie 



Brutărie – produse de panificație  
Mezeluri - preparate 
Patiserie, produse de cofetărie, ciocolată și înghețată 
Pescărie 
Vânzarea în alimentație  
Coafură / frizerie 
Închirierea de vehicule sau de echipamente de recreere  
Curățarea articolelor textile sau din piele 
Asistență comercială 
Relații comerciale pentru clienții mari și pentru societăți 
Relații comerciale pentru persoane fizice  
Relații tehnico-comerciale 
Consiliere telefonică și vânzări prin telefon 
Promotor vânzări  
Management/gestionarea raionului de produse alimentare  
Management/gestionarea raionului de produse nealimentare 
Conducerea de magazine de mari distribuții   
Personal la casă 
Comercializare  
Încadrarea personalului de la casă 
Gestionarea departamentului de mari distribuții   
Animare site multimedia  
Conducerea de maşini de fasonare rutare 
Fasonare și rutare 
Reprografie 
Elaborarea de planuri media 
Controlul și diagnosticul tehnic în construcții 
Desen în domeniul construcțiilor 
Studii geologice 
Inginerie și studii în domeniul construcțiilor 
Măsurători topografice 
Măsurători în domeniul construcțiilor 
Coordonarea lucrărilor în construcții 
Conducerea unui șantier în domeniul construcțiilor 
Conducerea și ingineria exploatării de zăcăminte și de cariere de piatră 
Siguranță și protecția sănătății în domeniul construcțiilor 
Conducerea de macarale 
Conducerea de echipamente de terasament și de carieră 



Extracție solidă 
Montarea de structuri și de șarpante din lemn 
Montarea de structuri metalice 
Realizarea - instalarea osaturilor din lemn 
Electricitate clădiri 
Instalarea de echipamente sanitare și termice 
Montarea de echipamente 
Montarea de rețele electrice și de telecom 
Montarea de sisteme de închidere 
Montarea de căptușeli rigide 
Montarea de căptușeli flexibile  
Montarea și recondiționarea acoperișurilor 
Realizarea și recondiționarea de fațade 
Lucrări de etanșare și de izolare 
Construcție în beton 
Construcția de străzi și drumuri 
Zidărie 
Pregătirea lucrărilor mari și a lucrărilor publice 
Instalarea de canalizări  
Prefabricarea în beton industrial 
Animarea de activități culturale sau ludice 
Animarea de activități de divertisment pentru copii și adolescenți 
Personal pentru atracții și structuri de recreare  
Asistență conducere hoteluri și restaurante 
Gestionarea unităților de alimentație publică colectivă 
Personal menajer de etaj în hoteluri 
Personal polivalent în hoteluri 
Gestionarea personalului menajer de etaj în hoteluri 
Gestionarea personalului de la bucătărie 
Personal bucătărie 
Personal polivalent în alimentația publică 
Fabricarea de clătite și pizza 
Spălătorie în alimentație publică 
Personal recepție 
Servire în alimentația publică 
Asistență și suport tehnic clienți 
Managementul  și ingineria afacerilor 
Proiectarea și designul produselor electrice și electronice 



Proiectarea și designul produselor mecanice 
Managementul și ingineria studiilor, cercetării și dezvoltării industriale 
Redactare tehnică 
Intervenție tehnică în studii și proiectare automatică   
Intervenție tehnică în studii și dezvoltare electronică 
Inspecția de conformitate 
Intervenție tehnică în Igiena și Securitatea Mediului (HSE)  industrial 
Managementul și inginerie în administrarea industrială și logistică 
Managementul și ingineria metodelor și industrializării  
Intervenție tehnică în administrarea industrială și logistică 
Intervenția tehnică în metode și industrializare 
Managementul și ingineria calității industriale 
Intervenție tehnică în controlul de testare a calității în electricitate și electronică 
Intervenția tehnică a calității în mecanică și prelucrarea metalelor   
Sacrifierea și tăierea cărnii  
Conducerea echipamentelor de producție alimentară 
Asamblarea lucrărilor din lemn 
Conducerea echipamentelor de fabricare a mobilei și lemnului  
Conducerea instalației de producție de panouri din lemn 
Încadrare în industria mobilierului și lemnului  
Prima transformare a lemnului brut 
Realizarea tâmplăriei și a butoaielor 
Realizarea de mobilă din lemn 
Intervenție tehnică în mobilier și lemnărie 
Conducerea echipamentelor de producție chimică și farmaceutică 
Asamblarea - montarea articolelor din piele, piei 
Conducerea mașinilor de fabricare a produselor textile 
Conducerea mașinilor de textile nețesute  
Încadrare în producția de materiale electrice și electronice 
Managementul și ingineria producției 
Pilotarea unității elementare de producție mecanică 
Încadrarea echipei în industria de prelucrare 
Bobinaj electric 
Cablaj electric și electromecanic 
Conducerea de instalații automatizate de producție electrică, electronică și microelectronică 
Montarea de produse electrice și electronice 
Pilotarea instalației energetice și petrochimice 
Conducerea echipamentelor de prelucrare a sticlei 



Conducerea instalațiilor de producție a materialelor de construcție 
Fasonare și emailare în industria ceramică 
Pilotarea centralei de beton gata de utilizare, ciment, materiale bituminoase și agregate  
Pilotarea de instalații de producere a articolelor din sticlă   
Ajustarea și montajul de fabricare  
Cazane – articole din tablă  
Conducerea de echipamente de uzină 
Conducerea de echipamente de deformare a metalelor 
Conducerea de echipamente de formare și de decupare a materialelor 
Conducerea de instalații de producere a metalelor 
Modelarea de materiale nemetalice  
Montarea - asamblarea mecanică 
Turnare în formă de nisip 
Realizarea de structuri metalice 
Reglarea echipamentelor de producție industrială 
Sudare manuală 
Realizarea și montarea de țevi 
Conducerea de echipamente de fabricare a hârtiei sau cartonului 
Conducerea de instalații  de fabricare a pastei de hârtie  
Conducerea de echipamente de formare a articolelor din plastic și cauciuc 
Reglarea echipamentului de formare a articolelor din plastic și cauciuc 
Fabricarea de piese din materiale compozite 
Conducerea de instalații de aer condiționat  
Prepararea de materiale și de produse industriale (sfărâmare, amestecare, etc.) 
Conducerea de tratamente de abraziune a suprafeței 
Conducerea de tratamente prin depuneri de suprafață 
Conducerea de tratamente termice 
Vopsire industrială 
Conducere și inginerie în întreținerea infrastructurii și clădirilor 
Management și inginerie întreținerii industriale 
Supervizarea întreținerii și administrării vehiculelor 
Întreținerea panourilor de afișare și a mobilierului urban 
Întreținerea și supravegherea traseului rutier 
Întreținerea clădirilor și a localurilor 
Instalarea și întreținerea ascensoarelor 
Instalarea și întreținerea automatismelor 
Instalarea și întreținerea distribuitoarelor automatice  
Instalarea și întreținerea echipamentelor industriale și de exploatare 



Instalarea și întreținerea electronică 
Instalarea și întreținerea la rece, a aparatelor de aer condiționat 
Instalarea și întreținerea telecomunicațiilor și a curenților slabi 
Întreținerea instalației de încălzire 
Întreținerea electrică 
Întreținerea mecanică industrială 
Întreținerea informatică și birotică  
Intervenții în medii și cu produse nocive 
Întreținerea de aeronave 
Întreținerea de echipamente de șantier, de ridicare, întreținere și mașini agricole 
Mecanică auto 
Mecanică marină 
Repararea de caroserii 
Medicină de prevenție 
Medicină generală și specializată 
Asistență tehnico-medicală 
Proteze auditive  
Ergoterapie 
Kinetoterapie 
Ortofonie 
Reeducare în psihomotricitate 
Servicii de igienă și de confort pentru pacient 
Coordonarea serviciilor medicale sau paramedicale 
Asistenți medicali specializați în anestezie 
Asistenți medicali specializați în blocul operator 
Asistenți medicali specializați în prevenire 
Asistenți medicali generaliști  
Asistenți medicali specializați în puericultură 
Asistență acordată persoanelor care beneficiază de măsuri de protecție juridică  
Educarea copiilor 
Încadrare tehnică în inserția profesională 
Facilitarea vieții sociale 
Asistența acordată adulților 
Asistența acordată copiilor 
Servicii casnice  
Intervenția socială și familială 
Personal în Ministerul de Apărare 
Direcția operațională de apărare 



Siguranță publică 
Consilierea în domeniul ocupării forței de muncă și integrării socio-profesionale 
Apărare și consiliere juridică 
Consiliere educativă 
Educarea și supravegherea în cadrul instituțiilor de învățământ  
Învățământ artistic 
Învățământ general gradul doi 
Învățământ tehnic și profesional 
Formarea în conducerea de vehicule 
Formare profesională 
Mașini de spălat industrial  
Spălare de geamuri 
Managementul și inspecția curățeniei în localuri 
Distribuția și epurarea apei 
Managementul și inspecția în mediul urban 
Curățarea spațiilor urbane 
Revalorizarea produselor industriale 
Salubritate și tratarea deșeurilor 
Cercetarea în științele universului, materiei și științelor vii  
Securitatea și supravegherea instituțiilor private 
Conducerea operațiilor funerare 
Modeling și pozare artistică 
Artă dramatică 
Achiziții  
Direcția achiziții  
Analiză și inginerie financiară 
Audit și control contabil și financiar 
Contabilitate 
Control de gestiune 
Direcția administrativă și financiară 
Trezorerie și finanțe 
Conducerea de anchete 
Consilierea în organizații și managementul întreprinderii 
Studii și previziuni socio-economice 
Managementul și gestionarea anchetelor 
Dezvoltarea resurselor umane 
Managementul resurselor umane 
Primire și informare 



Distribuirea de documente 
Asistenţă tehnică şi administrativă 
Introducere de date 
Promovarea vânzărilor 
Administrarea sistemelor de informare 
Consilierea şi supravegherea lucrărilor în domeniul sistemelor de informație 
Conducerea sistemelor de informare 
Studii şi dezvoltarea reţelelor telecom 
Studii şi dezvoltarea informatică 
Expertiză şi suport tehnic în sistemele de informaţie 
Exploatarea de sisteme de comunicare şi de comandament  
Producţia şi exploatarea de sisteme de informare   
Mutări  
Stocarea şi pregătirea de comenzi 
Manevrarea şi conducerea de maşini grele de întreţinere  
Închiriere transport 
Intervenţia tehnică în exploatarea logistică 
Controlarea navigaţiei aeriene  
Exploatarea pistelor aeroportuare 
Exploatarea transportului fluvial 
Conducerea transportului de mărfuri pe distanţe lungi 
Conducerea mijloacelor de transport pentru persoane fizice  
Conducerea mijloacelor de transport în comun pe şosea 
Cumpărări şi livrări expres 
Intervenţia tehnică în exploatarea transporturilor rutiere de mărfuri 
Intervenţia tehnică în exploatarea transporturilor rutiere de persoane 
Conducerea pe şine 
Circulaţia reţelei de căi ferate 
Manipularea reţelei de căi ferate 
  
 


