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A MUNKAÜGYI SZAKEMBEREK SZERINT AKTUALIZÁLÁSRA SZORUL A FOGLALKOZÁSOK JEGYZÉKE

Szakmák tűnnek el, újak jelennek meg
Pontosításra szorul a romániai szak-
mák jegyzéke Raluca Turcan ügyvivő 
munkaügyi miniszter szerint. A Kró-
nika által megszólaltatott szakértők 
is úgy gondolják, hogy a jegyzéket 
folyamatosan frissíteni kell, mert a 
munkaerőpiac dinamikusan alakul, 
szegmentálódik, a gyakorlat az, 
hogy a jegyzékben szereplő általános 
megnevezést az álláshirdetésekben, 
a munkaköri leírásban pontosítják.

» BÍRÓ BLANKA

ARomániai Foglalkozási Jegyzék 
(COR) frissítésére készül a munka-
ügyi minisztérium. Raluca Turcan 

ügyvivő munkaügyi miniszter az elmúlt he-
tekben több ízben is nyilatkozott a témával 
kapcsolatban, hangsúlyozva, a jegyzékben 
189 olyan foglalkozást azonosítottak, ame-
lyeket már nem űz senki az országban, 
ezzel párhuzamosan viszont közel 1800 
olyan szakmát gyakorolnak, amelyek nem 
lelhetők fel a lajstromban.

Az ügyvivő miniszter közölte: 1787 olyan 
foglalkozást azonosítottak, amelyek szere-
pelnek a készségek, kompetenciák, képe-
sítések és foglalkozások európai osztályo-
zásában (ESCO), viszont nem találhatók 
meg a romániai jegyzékben. Példaként 
említette a belsőépítész, a kibernetikai 
biztonsági auditor, kibernetikai biztonsá-
gi szakértő vagy a befektetőkkel való kap-
csolattartásért felelős igazgató megneve-
zéseseket. Közben pedig teljesen eltűntek 
az olyan szakmák, mint a harmonikavia-
szolás, a zongorahúr-készítő, a cserzővar-
ga vagy a hajkötő.

A miniszter a munkáltatók szövetsé-
geivel is egyeztetett, és a visszajelzések 
szerint a jegyzék a jelenlegi formájában 
elavult. Válaszképpen azt tervezik, hogy 
a módosítás során a jövő szakmái is be-
kerülnek a jegyzékbe, sőt egyszerűsítik 
a procedúrát, ami alapján a munkaadók 
kérhetik az újabb foglalkozások bejegyzé-
sét, hogy az megfeleljen a munkaerőpiac 
elvárásainak.  A minisztérium egyelőre 
mintegy száz új szakma felvételét tervezi 
a jegyzékbe, ezek fele a számítástechnika 
területéhez tartozik.

Mindez a munkaerő-foglalkoztatási ügy-
nökségek által szervezett képzések szem-
pontjából is fontos, hiszen a munkaerőpi-
acon ma már nemzetközi szinten zajlik a 
verseny. „Nem képezhetünk csak ácsokat 
és asztalosokat, bár ezek jól fi zetett szak-
mák, viszont ha az új foglalkozások nem 
jelennek meg a kínálatban, a jövő felkészü-
letlenül ér” – mondta Raluca Turcan. Hoz-
zátette, a hazai 16 és 24 évesek 56 százaléka 

rendelkezik digitális kompetenciákkal, mi-
közben az európai átlag 80 százalék, ez a 
teljes lakosságra levetítve Romániában 10 
százalék az európai 33 százalékhoz képest. 
Az ügyvivő miniszter arra is kitért, hogy ha-
talmas szakadék van az iskolában tanultak 
és a munkaerőpiac elvárásai között.

Nincsenek fennakadások, 
de a pontosítás hasznos
„Folyamatosan tűnnek el szakmák és 
jelennek meg újak, a foglalkozások jegy-
zékét állandóan frissíteni kell” – jelen-
tette ki megkeresésünkre Ördög Lajos, a 
Kovászna megyei munkaügyi felügyelő-
ség vezetője. Felidézte, tíz  évvel ezelőtt 
ez még komoly gondot jelentett, hiszen 
elterjedt szakmák hiányoztak a doku-
mentumból, például nem szerepelt az 
operatőr sem a lajstromban. Jelenleg az 
alkalmazás során nincsenek fennakadá-
sok, a munkaszerződés megkötése előtt 
ki kell választani a jegyzékből a kódot, 

ha pedig egy rétegszakma nem szerepel, 
hasonlót vagy gyűjtőnevet biztosan le-
het találni. Például a számítástechnika 
terén jelennek meg folyamatosan újabb 
és újabb szakmák, de ha a pontos leírás 
nem is szerepel a jegyzékben, az nem je-
lent akadályt az alkalmazásnál.

A főfelügyelő szerint az is indokolt, hogy 
az eltűnt szakmákat töröljék, például ma 
már senki nem foglalkozik esernyőjaví-
tással, ez feleslegesen szerepel a doku-
mentumban. Folyamatosan készülnek a 
tanulmányok arról is, hogy milyen foglal-
kozások tűnnek majd el a jövőben. „Meg-
lepő módon a biztosítási ügynök is ezek 
között szerepel, valószínűleg azért, mert 
egyre többen online kötnek biztosítást” – 
mutatott rá a szakember.

A munkaerőpiac 
dinamikusan fejlődik
Arros Orsolya, a DreamJobs Romania állás-
portál vezetője lapunknak elmondta, azért 
is indította a platformot, mert azt tapasz-
talta, nehézkes a munkaerő-toborzás. Első-
sorban a számítástechnika, az adminiszt-
ráció és irodai területen sokkal nagyobb 
a kereslet, mint a kínálat, a piac dinami-
kusan fejlődik, ezzel párhuzamosan szeg-
mentálódik. Olyan munkahelyek jelennek 
meg ezekben az ágazatokban, amelyeknek 
nem felelnek meg pontosan a foglalko-
zások jegyzékében szereplő kódok, ezért 
általánosan írják be a munkaszerződésbe, 
az álláshirdetésekben pedig pontosítják a 
munkaköri leírást egy adott szakmán belül. 
Ez Arros Orsolya szerint nem csak a számí-
tástechnikára jellemző, hanem a műszaki, 
gazdasági területeken is ezt tapasztalják, 
folyamatosan szakosodnak, ezért a foglal-
kozások jegyzékét is állandóan frissíteni 
kell, hogy tükrözze a valóságot.

 Új szakma. Néhány éve még kerékpáros futárokkal sem találkoztunk úton-útfélen

» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A Moody’s amerikai nemzetközi hitelmi-
nősítő negatívról stabilra javította pén-

teken este Románia államadós-besorolását, 
és megerősítette az ország hosszú futamú 
szuverén hazai és devizakötelezettségeinek 
„Baa3” osztályzatát. A Moody’s szerint az 
államadós-besorolás stabilra javítását a ro-
mán gazdaság teljesítményének erőteljes 
növekedése, az uniós helyreállítási alapok 
várható felhasználása, valamint a román ál-
lamháztartási hiány csökkentése érdekében 
vállalt kormányzati garanciák indokolták.

A másik nagy hitelminősítő, a Standard 
and Poor’s is arra számít, hogy a bukares-
ti kormány leváltása és a politikai instabilitás 

ellenére a következő két évben sikerül csökke-
nő pályára állítani az államháztartási hiányt, 
amire garancia a Románia ellen indított túl-
zott defi citeljárás, illetve az uniós helyreállítá-
si alapok felhasználásáért a román hatóságok 
által vállalt reformok. A hitelminősítő szerint 
a román kormány defi citcsökkentő törek-
véseit megkönnyíti a gazdasági növekedés, 
amelyet nem befolyásoltak kedvezőtlenül a 
politikai instabilitási időszakok. Mindkét hi-
telminősítő az idén 7 százalékos gazdasági 
növekedésre számít, amely a Moody’s szerint 
2022-ben 4,6 százalékra, 2023-ban 4,1 száza-
lékra, 2024-ben 3,6 százalékra mérséklődik. A 
Standard and Poor’s is arra számít, hogy a ro-
mán bruttó hazai termék növekedése stabil 
lesz 2022-ben és 2023-ban.  

Florin Cîţu  ügyvivő kormányfő szombaton 
üdvözölte a két hitelminősítő osztályzatát, és 
úgy értékelte, hogy a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) által vezetett kormánykoalíciónak 
sikerült meggyőznie a két amerikai hitel-
minősítőt, hogy a kabinetnek az államház-
tartás konszolidálására irányuló törekvései 
hitelesek. Cîţu szerint indokolatlanok a ro-
mán gazdasággal kapcsolatos aggodalmak, 
és a hitelminősítők döntése is azt mutatja, 
hogy jó irányba tart az ország. Ugyanakkor 
elismerte, hogy Romániában a koronavírus 
elleni alacsony átoltottság miatt még messze 
van a járvány vége, utalva ezzel arra, hogy a 
hitelminősítők is ezt a tényt említették a gaz-
dasági növekedés egyik lehetséges fékező 
tényezőjeként.

Optimista Cîţu a felminősítés láttán, szerinte jó irányba halad az ország
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Nyugdíjreformra készülnek

Az összes nyugdíjat bevonják a nyug-
díjreformba, amelynek lényege, hogy 
kizárólag a járulékfi zetést venné alapul 
a jövedelmek kiszámításakor – jelen-
tette ki szombaton Florin Cîţu ügyvivő 
kormányfő. A nyugdíjak jövő év január el-
sejétől esedékes emelését illetően hang-
súlyozta, egyelőre még nem szögezték 
le, hogy hány százalékos lesz az emelés. 
„Az eddigi gazdasági eredmények tükré-
ben szerintem másképpen alakulhat ez a 
helyzet, mint amire számítottunk” – mu-
tatott még rá az ügyvivő miniszterelnök.




