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1.Aprobarea noului Nomenclator
COR-ISCO 08
Act normativ: ORDIN Nr. 1832/856 din 6 iulie 2011 privind aprobarea
Clasificarii ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase
caractere)
(publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 08 august 2011)
In Monitorul Oficial al Romaniei, Nr. 561, din 08 august 2011 a fost
publicat Ordinul MMFPS si INS 1832/856 privind aprobarea Clasificarii
Ocupatiilor din Romania
Aspecte legate de noul Nomenclator COR :
- majoritatea functiilor isi pastreaza denumirea , modificandu-se
codul COR aferent
- in vederea asigurarii tranzitiei de la Clasificarea ocupatiilor din
România (C.O.R. vechi), aprobata prin Ordinul ministrului de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale
pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, la noua Clasificare a
ocupatiilor din România - nivel de ocupatie (sase caractere),
aprobata prin ordinul mentionat mai sus, cele doua clasificari sunt
utilizate în paralel pâna la data de 31 decembrie 2011.
-incepand cu data de 01.01.2012 este permisa utilizarea exclusiva a
nomenclarorului COR – ISCO 08
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2.Noua versiune a aplicatiei
Revisal 5.0.8
În data de 10 noiembrie 2011 s-a publicat Hotararea de Guvern nr.
1105/2011 prin care se modifică prevederile Hotărârii de Guvern nr.
500/2011. Drept urmare, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia
angajatorilor versiunea actualizată a aplicaţiei informatice Revisal
pentru înfiinţarea şi completarea registrului general de evidenţă a
salariaţilor
Versiunea actualizată a aplicaţiei Revisal permite:
- introducerea şi actualizarea sporurilor salariale inclusiv în valoare
procentuală, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei
Revisal 5.0.6;
- actualizarea nomenclatorului COR conform clasificării compatibile ISCO 08,
reglementată prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
nr. 1832 din 6 iulie 2011 / Institutului Naţional de Statistică nr. 856 din 11
iulie 2011;
- generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial
de muncă;
- validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor,
altele decât Revisal.
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