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I. Cadrul general 

Prezenta Metodologie este realizată de responsabilii grup țintă în vederea 

demarării procesului de recrutare și selecție a grupului țintă în cadrul proiectului „BE 

SMART! Vino la START!”, Cod MySMIS: 106793. 

Prezenta Metodologie este elaborată în cadrul Activității 2: Identificare, recrutare, 

selecție și menținere grup țintă, cu subactivitățile sale: 

- Subac. 2.1 Întocmirea/Publicarea/Comunicarea Metodologiei de recrutare 

/selecție GT; 

- Subac. 2.2 Depunerea dosarelor de înscriere în proiect și verificarea acestora - 

etapa eligibilității administrative; 

- Subac. 2.3 Selectarea și definitivarea înscrierii GT - etapa evaluării psiho-

profesionale; 

- Subac. 2.4 Menținerea GT pe toată durata formării antreprenoriale. 

 
Proiectul este implementat în parteneriat, astfel: 

1. Lider de Parteneriat/ Solicitant: Formenerg S.A. 

2. Partener 1: Asociația Smart Projects 

3. Partener 2: Asociația Oamenilor de Afaceri din Argeș 
 

 

II. Cadrul legal aplicabil 

Prezenta metodologie se întocmește în conformitate cu cadrul legal în vigoare 

aplicabil, respectând prevederile următoarelor documente: 

- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020, Obiectivul 

specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil 

nonagricol din zona urbană; 

- Cerere de finanțare proiect; 

- Contractul de finanțare nr. 6803/29.12.2017 

 

 

III. Obiective 

Obiectivul general al proiectului: 

Crearea unui program-cadru antreprenorial, sustenabil, competitiv și calitativ prin 

stimularea și sprijinirea initiațivelor antreprenoriale locale, care să contribuie la 

creșterea ocupării forței de muncă din regiunea Sud-Muntenia, prin înființarea a 49 

de start-up-uri care vor genera minim 98 de noi locuri de muncă. 
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Obiective specifice: 

1. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite de 

inițiativa antreprenorială și promovarea egalității de șanse pe piața muncii în 

rândul a 700 persoane din regiunea Sud-Muntenia, prin organizarea a 7 

campanii de informare și conștientizare, prin dezvoltarea unei rețele de 

networking între noii antreprenori și diseminarea informațiilor de piață 

relevante în rândul acestora. 

2. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, absolut necesare pentru 

demararea unor activități independente, în rândul a 440 persoane din 

regiunea Sud-Muntenia, prin oferirea de cursuri de formare antreprenorială, 

sprijin și mentorat pentru înființarea și funcționarea afacerilor. 

3. Creșterea numărului de IMM-uri nou înființate, precum și a locurilor de muncă 

prin implementarea a 49 de scheme de finanțare adresate persoanelor 

interesate în a dezvolta o afacere. 

4. Inițierea, operaționalizarea și dezvoltarea de mecanisme și instrumente de 

consultanță/consiliere/mentorat, pentru crearea și dezvoltarea a 49 de noi 

afaceri în regiunea SM. 

 

 

IV. Grupul țintă 

 Grupul țintă este format din 440 de persoane ce îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 

- intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană a regiunii mai 

puțin dezvoltată Sud-Muntenia - prezentată în Anexa 6; 

- au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea mai 

puțin dezvoltată Sud-Muntenia; 

- au vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani; 

  

 Afacerile vor fi înființate într-unul din sectoarele economice, identificate în cadrul 

Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020: 

 Turism și ecoturism; 

 Textile și pielărie; 

 Lemn și mobilă; 

 Industrii creative; 

 Industria auto și componente; 

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor; 

 Procesarea alimentelor și a băuturilor; 

 Energie și management de mediu; 

 Sănătate și produse farmaceutice; 

 Biotehnologii.  
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Categoriile de persoane vizate de proiect sunt: 

- șomerii; 

- persoanele inactive (persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care 

nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflată în șomaj); 

- persoanele care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării 

de noi locuri de muncă inclusiv persoanele care desfășoară o activitate 

independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și 

membrii întreprinderilor familiale). 

 

Important!!! Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă 

calitatea de asociați majoritari în structura altor societăți comerciale înființate în baza 

Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la 

data semnării contractului de subvenție. 

Pensionarii pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi 

încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel.  

 

În cadrul proiectului de ajutor de minimis ,,România Start Up Plus”  NU pot face 

parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și 

nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 - 24 ani. Aceștia pot beneficia de 

măsuri pentru înființarea de afaceri, inclusiv sprijin sub forma de consiliere, formare, 

mentorat, în cadrul măsurilor sprijinite în cadrul axelor prioritare 1 și 2 ale POCU.  

 

Nu au voie să participe la cursurile de formare angajații liderului de proiect și ai 

partenerilor acestuia, precum și soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul II, 

inclusiv - Anexa 5.  

 

 

V. Organizarea și desfășurarea procesului de selecție și validare a 

grupului țintă 

 

 Grupul țintă va fi selectat din toate județele regiunii fără restricții, în mod egal și 

nediscriminatoriu. 

Înscrierile la activitățile proiectului se vor face pe principiul "primul venit, primul 

servit". 

Proiectul promovează participarea egală și deplină a fiecărei persoane la viața 

economică și socială. Toate categoriile eligibile de grup țintă vor putea participa la 

toate activitățile proiectului, fără a se ține cont de criterii legate de gen, vârstă, etnie, 

limbă, religie, categorie socială etc. 

 

Grupul țintă este împărțit în următoarele categorii: 

- Categoria I: Persoane care doresc să urmeze cursul de competențe 

antreprenoriale și să participe la concursul de planuri de afaceri; 
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- Categoria II: Persoane care dețin certificatul de competențe antreprenoriale și 

doresc să se înscrie la concursul de planuri de afaceri (numărul de persoane 

care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de 

formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 

10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate 

în cadrul proiectului - maxim 4 planuri de afaceri selectate). 

 

Totodată, se va urmări identificarea a minim 20 de candidați din fiecare județ al 
regiunii Sud-Muntenia și minim 88 de femei participante la activități.  
 

Criterii de eligibilitate 

 minim studii medii; 

 să se încadreze în categoriile de grup țintă ale proiectului și să îndeplinească 

toate condițiile solicitate prin proiect; 

 să nu facă parte din grupul țintă și să nu beneficieze de finanțare în alte 

proiecte finanțate prin POCU Axa 3, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin 

susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 

 să nu fi participat la aceleași activități pe niciun alt proiect cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 sau Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și să 

nu fi beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (Prin aceleași activități se 

înțelege: depunerea, selectarea, finanțarea și implementarea unui plan de 

afaceri pe aceeași activitate/cod CAEN cu care intenționez să particip la 

Concursul de planuri de afaceri în cadrul prezentului proiect.). 

 să fie de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate în scopul 

proiectului “BE SMART! Vino la START!”, precum și a datelor aferente afacerii 

implementate prin ajutorul de minimis (după caz)  

 

Procedura de selecție se va realiza în două etape: 

1. Etapa eligibilității administrative 

Se va verifica dacă toate persoanele înregistrate au dosarul de grup țintă conform și 

corect completat.  

 

Dosarul grupului țintă va cuprinde: 

- Pentru categoria I 

 Formularul de înregistrare individuală a participanților – Anexa 1; 

 Copie Act identitate (din care să reiasă domiciliul/reședința) - Conform cu 

originalul și semnătură; 

 Copie Certificat de naștere - Conform cu originalul și semnătură; 

 Copie Certificat de căsătorie, dacă este cazul - Conform cu originalul și 

semnătură; 

 Copie Act studii - Conform cu originalul și semnătură; 
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 Document care atestă statutul ocupațional*; 

 Acord prelucrare date personale – Anexa 2; 

 Declarație privind evitarea dublei finanțări (candidatul nu beneficiază de 

finanțare în cadrul altor proiecte finanțate prin POCU Axa 3, Obiectiv 

specific 3.7) – Anexa 3;  

 Declarație privind situația pe piața forței de muncă – Anexa 4; 

 Declarație privind evitarea incompatibilității – Anexa 5; 

 

- Pentru categoria II se va depune, în plus: 

 Copie Certificat absolvire curs Competențe antreprenoriale - Conform cu 

originalul și semnătură. 

 

* Documentul care atestă statutul ocupațional va fi, după caz, pentru: 

- șomeri - adeverință de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă/Carnet de 

indemnizat; 

- studenți - adeverință eliberată de instituția de învățământ superior urmată; 

- angajați - adeverință salariat; 

- angajat pe cont propriu (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor 

individuale și membrii întreprinderilor familiale) – certificat constatator actualizat. 

 

Dosarele de grup țintă pot fi transmite și on-line, pe adresele de e-mail ale 

expeților grup țintă, într-un singur document de tip Pdf denumit sub forma Nume 

Prenume Județ. 

Dosarele transmise on-line trebuie predate în original Expertului grup țintă, după 

verificarea eligibilității administrative. 

Anexele prezentei metodologii (Anexele 1-5), care sunt parte integranta a dosarului 

de grup țintă pot fi descărcate de pe site-ul proiectului și de pe site-urile partenerilor. 

Formenerg SA smart.formenerg.ro 

Asociația Smart Projects www.smartprojects.info 

 Email: asociatiasmartprojects@gmail.com 

Asociația Oamenilor de Afaceri din Argeș www.aoaarges.ro 

 Email: aoaarges@gmail.com 

 

 

2. Evaluarea psiho-profesională (Faza B) 

În această fază se vor analiza recomandările privind participarea persoanelor 

consiliate la programul de formare profesională și concursul de planuri de afaceri. 

 

În cadrul acestei subactivități Experții Evaluare Psihologică vor susține interviuri față 

în față cu potențialii membrii ai GT în vederea evaluării profilului vocațional, analizării 

motivației pe care se bazează intenția de a se implica în programul de formare 

antreprenorială dar și dorința de inițiativă antreprenorială. În cadrul acestor întâlniri 

http://www.smartprojects.info/
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se vor aplica baterii de teste, chestionare pentru identificarea unor calități personale 

(încredere în sine, determinare, ambiție, asumarea responsabilităților, putere de 

muncă, inițiativă, spirit de orientare) dar și eventuale îndemânări și competențe 

(organizator, negociator, convingator, strateg, creativ). Aceste informații sunt 

valorificate pentru conturarea profilului fiecărui cursant, dar mai ales pentru 

recomandarea privind participarea persoanelor consiliate la programul de formare 

profesională și concursul de planuri de afaceri. 

 

 

VI. Menținerea și monitorizarea grupului țintă 

Pe toată perioada desfășurării proiectului se va asigura monitorizarea GT: 

 Experții GT împreună cu Experții Evaluare Psihologică vor acționa integrat 
pentru menținerea GT pe parcursul programului. Vor ține legătura permanent cu 
formatorii cursului de Competențe Antreprenoriale, cu coordonatorul de formare 
antreprenorială și cu grupul țintă în vederea consolidării motivației de a fi 
implicați, de a deveni activi și pro-activi pe piața muncii; 

 Implicarea și menținerea în proiect a grupului țintă va fi asigurată prin 
personalizarea cursurilor de fomare antreprenorială, gratuitatea lor, acordarea 
de certificate de absolvire recunoscute la nivel național, crearea unui climat 
dinamic și interactiv, precum și posibilitatea câștigării concursului de selecție de 
planuri de afaceri și obținerea ajutorului de minimis. 

 

Menținerea legăturii cu grupul țintă se va realiza pe toată perioada derulării activității 
de formare antreprenorială.  
Vor fi aplicate chestionare privind motivația grupului țintă în ceea ce privește 
implicarea în activitățile proiectului, participarea la concursul de planuri de afaceri. 
Grupul țintă va fi informat telefonic, prin e-mail, facebook, site sau alte mijloace 
media despre evenimentele desfășurate în cadrul proiectului. 
Experții de grup țintă vor colabora cu Responsabilii din centrele de sprijin pentru a se 
asigura de prezența grupului țintă la evenimentele derulate.  
 

 

VII. Organizare grupe curs Competențe antreprenoriale 

În urma realizării selecției, Experții grup țintă vor organiza grupele pentru cursul 
de formare Competențe antreprenoriale.  
Cursul de formare va avea ca scop dobândirea de competențe în domeniul 
antreprenoriatului și va avea ca rezultat realizarea unor planuri de afaceri și 
certificarea participanților. 
Planurile de afaceri vor fi realizate conform Metodologiei de selecție elaborate în 
cadrul proiectului și pot fi înscrise la concursul de planuri de afaceri gestionat în 
cadrul schemei de minimis.  
La absolvirea cursului, fiecare participant va primi un certificat de absolvire autorizat 
de Autoritatea Națională de Certificare.  
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VIII. Calendar estimativ selecție grup țintă 

- Publicare metodologie selecție grup țintă: Ianuarie 2018 
- Recrutare și selecție grup țintă: Februarie - Septembrie 2018 
- Derulare program formare antreprenorială: Martie - Septembrie 2018 

 

 

IX. Anexe 

 Anexa 1: Formularul de înregistrare individuală a participanților (Anexa 8 Manualul 

Beneficiarului); 

 Anexa 2: Acord prelucrare date personale; 

 Anexa 3: Declarație privind evitarea dublei finanțări; 

 Anexa 4: Declarație situație pe piața forței de muncă; 

 Anexa 5: Declarație evitare incompatibilitate; 

 Anexa 6: Zonele urbane din regiunea Sud-Muntenia eligibile pentru implementare 

planuri de afaceri. 

 

 

 

 



Anexa 8 

 

 

Formularul de înregistrare individuală a participanților  

la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 106793 

Axă prioritară: Locuri de muncă pentru toţi 

Titlu proiect: Be SMART! Vino la START! 

OIR/OI responsabil:Sud-Muntenia 

 

Secțiunea A. La intrarea în operațiune 

- Date de contact:  

Nume Prenume  

Adresa domiciliu  

  

Locul de reședință  

  

Telefon  

E-mail:  

 

- Data intrării în operațiune: 

- CNP: 

- Zonă:  

 Urban  

  

Rural 

- Localizare geografică:  

Regiune: 

 Județ: 

 Unitate teritorial administrativă:  

- Gen: 

 Masculin 

 

 Feminin 

- Vârsta:  

Persoană cu vârsta sub 25 ani 



 

 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 

 

- Categoria de Grup Țintă din care face parte                 

 

- Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 

 

Angajat pe cont propriu 

 

Șomer 

 

Șomer de lungă durată 

 

Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.) 

 

Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare 

 

- Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 

 

Studii primare (ISCED 1)                                                 

 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 

 

Studii liceale (ISCED 3) 

 

Studii postliceale (ISCED 4) 

 

Studii superioare (ISCED 5)  

 

Studii superioare (ISCED 6) 

 

Studii superioare (ISCED 7) 

 

Studii superioare (ISCED 8) 

 

fără ISCED 

 



 

 

 

- Persoană dezavantajată:   

Da 

 

NU 

 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 

 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere 

 

Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în 
întreținere 

 

Migranți 

 

Participanți de origine străină 

 

Minorități 

 

Etnie romă 

 

Alta minoritate decât cea de etnie romă 

 

Comunități marginalizate  

 

Participanți cu dizabilități 

 

Alte categorii defavorizate 

 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 

 

Niciuna din opțiunile de mai sus 

 

Data                                                                  

Semnătura participant                                                Semnătura responsabil cu 
înregistrarea participanților 

 

 

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea 

și prelucrarea datelor personal 



 

ASOCIAȚIA SMART PROJECTS, în calitate de partener în cadrul proiectului ”Be SMART! Vino la START!” - proiect 
finanţat prin Fondul Social European – POCU/82/3.7/106793, este înregistrat ca Operator de date cu caracter 
personal în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 18550. 
Datele furnizate de persoanele din grupul țintă al proiectului vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 
Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private 
în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004. 
                

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor 
microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare 
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană 
„Be SMART! Vino la START!”  POCU/82/3.7/106793 

Anexa nr. 2  
 

Acord privind utilizarea datelor personale 
 

Subsemnatul/a ………......……..………….........................., CNP ………………………….., 
posesor/posesoare CI serie ........, număr .........................., eliberată la data de 
.................................., de către .............................................. în calitate de candidat 
pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului ”Be SMART! Vino la START!” - finanţat 
prin Fondul Social European POCU/82/3.7/106793, am fost informat/ă privind 
obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale. 
 
Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate, în scopul 
proiectului de către Formenerg SA, Asociația Smart Projects și Asociația 
Oamenilor de Afaceri din Argeș și îmi exprim acordul cu privire la utilizarea 
imaginii mele în materiale foto, video și audio realizate în cadrul proiectului. 
 
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a 
obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, 
declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum 
responsabilitatea datelor conţinute în dosarul de candidatură, garantând că datele 
furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, în eventualitatea 
modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de înregistrare 
depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de 
domiciliu  etc.), să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare.  
 
 
Data         Semnătura 



 

 
                

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  
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Anexa nr. 3 
 

Declaraţie privind evitarea dublei finanțări 
 
 
Subsemnatul/a ………......……..………….........................., CNP ………………………….., 
posesor/posesoare CI serie ........, număr .........................., eliberată la data de 
.................................., de către .............................................. cunoscând prevederile art. 
326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat pentru înscrierea în 
grupul ţintă al proiectului “Be SMART! Vino la START!” POCU/82/3.7/106793, declar 
pe propria răspundere că: 
      Doresc să particip la cursul de Competențe antreprenoriale, nu dețin Certificatul de 
absolvire; 
      NU doresc să particip la curs, dețin Certificatul de absolvire, dar doresc să mă 
înscriu la concursul de planuri de afaceri; 
și 
      NU voi abandona activitățíle proiectului decât în caz de forță majoră, nu voi 
face parte din grupul ţintă și nu voi beneficia de finanțare în alte proiecte 
cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-
2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, O.S. 3.7: Creșterea ocupării prin 
susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană; 
      NU am participat la aceleași activități1 pe niciun alt proiect cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013 sau Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

NU am beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani consecutivi, ajutor care, 
cumulat cu prezenta schemă de minimis, să depășească echivalentul în lei a 200.000 
euro, conform Regulamentului UE nr. 1407/2013 din 18.12.2013 pentru aplicarea art. 
107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 
 

Data        Semnătura 

                                                            
1 Prin aceleași activități se înțelege: depunerea, selectarea, finanțarea și implementarea unui 
plan de afaceri pe aceeași activitate/cod CAEN cu care intenționez să particip la Concursul de 
planuri de afaceri în cadrul prezentului proiect.  
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Anexa nr. 4 
 

Declarație privind situația pe piața forței de muncă 
 
Subsemnatul/a ………......……..………….........................., CNP ………………………….., 
posesor/posesoare CI serie ........, număr .........................., eliberată la data de 
.................................., de către .............................................. cunoscând prevederile art. 
326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat pentru înscrierea în 
grupul ţintă al proiectului “Be SMART! Vino la START!” POCU/82/3.7/106793, declar 
pe propria răspundere că fac parte din următoarea categorie: 

a. angajat 
b. angajat pe cont propriu (PFA, titulari ai ÎI și membrii ÎF) 
c. șomer 
d. persoană inactivă (elevi, studenți) 
e. altă categorie de inactivi în afară de cei din educație și formare 

e1 Persoane casnice1  
e2 Întreținuți de alte persoane2 
e3 Întreținuți de stat sau de alte organizații private3 

 
De asemenea, declar pe propria răspundere că nu mă încadrez în categoria tineri 
NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu 
vârsta între 16 - 24 ani. 

 
 
Data        Semnătura 

                                                            
1 În această categorie se includ persoanele în vârstă de 14 ani şi peste care în momentul înregistrării desfăşoară 
numai activităţi casnice (prepararea hranei, menţinerea curăţeniei, îngrijrea şi educarea copiilor) în gospodăria proprie 
sau a unei rude (de exemplu: soţiile casnice sau părinţii care nu sunt pensionari şi fac menajul în gospodăria copiilor 
sau îngrijesc nepoţii), neavând o sursă proprie de venit. 
2 În această categorie se includ persoanele care în momentul înregistrării nu aveau o ocupaţie aducătoare de venit, 
nu beneficiau de pensie sau de altă sursă de existenţă, fiind în întreţinerea unor persoane fizice (a părinţilor, rudelor 
sau altor persoane fizice), nu urmau o instituţie de învăţământ şi nu se încadrau în rândul persoanelor casnice. În 
această categorie sunt incluşi: copiii preşcolari (chiar dacă nu primesc pensie de urmaş), bătrânii, persoanele cu 
disabilităţi şi invalizii aflaţi în întreţinerea unor persoane fizice. De asemenea, sunt incluse şi persoanele de vârstă 
şcolară de sub 14 ani, care nu urmează o instituţie de învăţământ, nu beneficiază de pensie de urmaş dar desfăşoară 
activităţi casnice. 
3 În această categorie se înscriu persoanele aflate în întreţinerea unor instituţii publice (cămine de bătrâni, cămine – 
spital, case de copii etc.) sau a unor organizaţii private (O.N.G.-uri), precum şi persoanele a căror singură sursă de 
existenţă era ajutorul social (de exemplu persoanele cu dizabilităţi întreţinute de rude sau de alte persoane şi pentru 
care statul plăteşte o alocaţie sau un salariu celor care le întreţin). În această categorie nu sunt incluşi: copiii şcolari 
din casele de copii; elevii/studenţii care se întreţin numai din bursa de stat; persoanele din cămine care beneficiază de 
o pensie sau o altă sursă de venit. 
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Anexa nr. 5 
 
 
 

Declarație evitare incompatibilitate 
 
 
 
Subsemnatul/a ………......……..………….........................., CNP ………………………….., 

posesor/posesoare CI serie ........, număr .........................., eliberată la data de 

.................................., de către .............................................. cunoscând prevederile art. 

326 Cod penal privind falsul în declaraţii, în calitate de candidat pentru înscrierea în 

grupul ţintă al proiectului “Be SMART! Vino la START!” POCU/82/3.7/106793, 

implementat de către Formenerg SA, Asociația Smart Projects și Asociația 
Oamenilor de Afaceri din Argeș, declar pe propria răspundere că nu sunt angajat al 

liderului de proiect sau al unuia din partenerii acestuia mai sus menţionaţi și nu sunt în 

relaţie de soţ/soţie, afin sau rudă, până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului 

de proiect sau partenerilor acestuia. 

 
 
 
 
Data        Semnătura 
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Anexa 6  

 
ZONELE URBANE DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA 

 

 

Județ Argeș Călărași Dâmbovița Giurgiu Ialomița Prahova Teleorman 

Orașe 

Pitești 
Câmpulung 

Costești 
Curtea de Argeș 

Mioveni 
Ștefănești 
Topoloveni 

Călărași 
Budești 

Fundelea 
Lehliu – gară 

Oltenița 

Târgoviște 
Fieni 

Găești 
Moreni 

Pucioasa 
Răcari 

Titu 

Giurgiu 
Bolintin-Vale 

Mihăilești 

Slobozia 
Amara 

Căzănești 
Fetești 

Fierbinți Târg 
Țăndărei 
Urziceni 

Ploiești 
Azuga 
Băicoi 

Boldești-Scăeni 
Breaza 
Bușteni 

Câmpina 
Comarnic 

Mizil 
Plopeni 
Sinaia 
Slănic 
Urlați 

Vălenii de Munte 

Alexandria 
Roșiorii de 

Vede 
Turnu Măgurele 

Videle 
Zimnicea 
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Turism si ecoturim 
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
Aceasta clasa include: 

- asigurarea cazarii de scurta durata, de obicei zilnica sau saptamanala, pentru vizitatori. Cazarea este asigurata in camere de oaspeti si 
apartamente mobilate, uneori prevazute cu chicinete. Unitatile clasificate aici asigura servicii zilnice de curatenie si ofera musafirilor 
o gama de servicii suplimentare cum ar fi servicii de asigurare a hranei si bauturilor, parcare, servicii de spalatorie, camere de 
gimnastica si piscine, facilitati recreative si facilitati pentru conferinte si conventii.  

- servicii de cazare furnizate de: -hoteluri  
-hoteluri din statiuni balneare  
-hoteluri cu apartamente  
-moteluri  

Aceasta clasa exclude:  
- asigurarea de case si apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare permanenta, de obicei lunar sau anual, vezi diviziunea 68 

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
Aceasta clasa include:  

- asigurarea cazarii de scurta durata, de obicei zilnica sau saptamanala, pentru vizitatori, in locuinte separate (independente) constand 
in camere complet mobilate sau spatii pentru servirea mesei si dormit, cu facilitati pentru gatit sau bucatarii complet echipate. Aceste 
servicii se asigura in apartamente sau in cladiri multi-locuinta independente, cu mai multe etaje, sau in complexe de cladiri, in 
bungalow-uri, sau in cabane, case taranesti si casute. Uneori se asigura si servicii complementare de minim nivel. 

- servicii de cazare asigurate de: -tabere de copii si alte case de vacante  
-case de oaspeti si bungalow-uri  
-case taranesti si casute fara servicii de menaj  
-caminele de tineret si refugii montane  

Aceasta clasa exclude:  
- asigurarea cazarii de scurta durata in spatii mobilate cu serviciile de curatenie zilnica, facutul patului, servicii de asigurarea hranei si a 

bauturii, vezi 5510  
- asigurarea de case si apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare cu caracter cvasipermanent, de obicei lunar sau anual, 

vezi diviziunea 68 

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
Aceasta clasa include:  

- furnizarea de servicii de cazare in parcuri pentru caravane, tabere recreative si tabere pentru pescuit si vanatoare 
- parcuri pentru vehicule de agrement  
- servicii de cazare asigurate de: -adaposturi montane sau bivuac pentru instalarea corturilor si/sau a sacilor de dormit  

Aceasta clasa exclude:  
- refugii montane, casute si camine de tineret, vezi 5520 

5590 Alte servicii de cazare 
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Aceasta clasa include: 
- asigurarea cazarii temporare sau de lunga durata in camere cu unul sau mai multe paturi sau dormitoare pentru studenti, lucratori 

sezonieri si alte persoane.  
- locuinte pentru studenti  
- dormitoare scolare  
- camine muncitoresti  
- pensiuni si internate  
- vagoane dormitor 

7911 Activitati ale agentiilor turistice 
Aceasta clasa include:  

- activitati ale agentiilor, angajate in primul rand in vanzarea serviciilor de calatorie, excursii, transport si cazare, cu ridicata sau cu 
amanuntul, catre publicul larg si clientilor comerciali. 

7912 Activitati ale tur-operatorilor 
Aceasta clasa include:  

- activitati de pregatire a excursiilor ce sunt vandute prin intermediul agentiilor de turism sau direct de catre tur-operatori. Excursiile 
pot include unul sau mai multe din urmatoarele servicii: -transport -cazare -masa -vizite la muzee, monumente de interes istoric sau 
cultural, participarea la evenimente teatrale, muzicale sau sportive. 

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 
Aceasta clasa include:  

- alte servicii de rezervare legate de calatorie:  
-rezervari pentru transport, hoteluri, restaurante, inchirieri de masini, distractie si sport etc  
-activitati de” time-share”  
-activitati de vanzare de bilete pentru evenimente teatrale, sportive si alte evenimente de distractie si amuzament  
-servicii de asistenta pentru vizitatori  
-furnizarea de informatii de calatorie pentru vizitatori  
-activitatile ghizilor turistici  
-activitati de promovare a turismului  

Aceasta clasa exclude:  
- activitatile agentiilor de turism si ale tur-opertorilor, vezi clasele 7911 si 7912  
- organizarea si managementul evenimentelor cum ar fi sedinte, conventii si conferinte, vezi 8230 

 

Textile si pielarie 
1310  Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
Aceasta clasa include  

- operatiunile de pregatire a fibrelor si filarea fibrelor textile. Aceasta se poate realiza din diverse materii prime ca: matasea, lana, alte 
fire vegetale sau artificiale, hartie sau sticla  

- operatiuni de pregatire a fibrelor textile:  
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-bobinarea si spalarea matasii naturale  
-degresarea, carbonizarea si vopsirea lanii  
-cardarea si pieptanarea tuturor tipurilor de fibre (animale, vegetale si artificiale)  
-filarea si fabricarea firelor sau fibrelor pentru tesut sau cusut, pentru comert sau pentru prelucrarea ulterioara  
-melitarea inului  
-texturarea, rasucirea si inmuierea firelor sintetice sau artificiale  

-  fabricarea firelor din celofibra  
Aceasta clasa exclude:  

- operatiuni pregatitoare efectuate in combinatie cu activitati agricole, vezi 01  
- topirea plantelor purtatoare de fibre textile (iuta, in, cocos etc.), vezi 0116  
- egrenarea bumbacului, vezi 0163  
- fabricarea fibrelor si a cablurilor sintetice si artificiale, fabricarea firelor monofilament (inclusiv firele cu rezistenta mare si firele 

pentru covoare) din fibre sintetice sau artificiale, vezi 2060  
- fabricarea fibrelor de sticla, vezi 2314 

1320  Productia de tesaturi 
Aceasta clasa cuprinde productia de tesaturi. Acestea se pot realiza din materiale brute, variate, ca: matase, lana, alte fibre animale, 
vegetale sau artificiale, hartie sau sticla etc.  
Aceasta clasa include:  

- fabricarea tesaturilor tip bumbac, tip lana sau tip matase, inclusiv din amestecuri sau fibre artificiale sau sintetice (polipropilena, 
etc.)  

- fabricarea altor tesaturi, prin utilizarea fibrelor si firelor de in, rafie, canepa, iuta, cat si a firelor si fibrelor speciale  
- fabricarea stofelor plusate, a prosoapelor, a voalului, etc.  
- fabricarea tesaturilor imitatie de blana  
- fabricarea tesaturilor din fibre de sticla  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea materialelor textile tricotate si crosetate, vezi 1341  
- fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelei, vezi 1343  
- fabricarea materialelor textile tip panglici, vezi 1346  
- fabricarea materialelor textile netesute si fetru, vezi 1349 

1330 Finisarea materialelor textile 
Aceasta clasa include: 

- finisarea textilelor si a articolelor de imbracaminte cum ar fi: albirea, uscarea si alte activitati similare  
- albirea si vopsirea fibrelor, firelor, materialelor si articolelor textile, inclusiv a articolelor de imbracaminte  
- apretarea, uscarea, expunerea la abur, contractia prin intrarea la apa (fretarea), repararea, sanforizarea, mercerizarea materialelor si 

a articolelor textile, inclusiv a articolelor de imbracaminte  
- albirea jeans-ilor  
- plisarea si alte lucrari similare efectuate pe materiale textile  
- impermeabilizarea, acoperirea, cauciucarea sau impregnarea articolelor de imbracaminte (inclusiv a acelora achizitionate de la terti) 
- imprimarea pe articole textile si de imbracaminte  
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Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea materialelor textile impregnate, imbracate, acoperite sau laminate cu cauciuc, unde cauciucul reprezinta componenta 

principala, vezi 2219 

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea si prelucrarea metrajelor obtinute prin tricotare sau crosetate:  
-materiale plusate sau flausate  
-materiale tip plasa si materiale tricotate (pe masini Raschel sau masini similare)  
-alte materiale tricotate sau crosetate  

- fabricarea imitatiilor de blana prin tricotare  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea materialelor tip plasa din dantela tricotata, obtinuta pe masini Raschel sau masini similare, vezi 1349  
- fabricarea imbracamintei tricotate sau crosetate, vezi 1439 

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de articole confectionate din orice material textil, inclusiv din materiale tricotate sau crosetate:  
-paturi, inclusiv pleduri de voiaj  
-lenjerie de pat, de masa, de baie sau de bucatarie  
-cuverturi, plapumi de puf, perne, saci de dormit etc.  

- fabricarea articolelor pentru decorarea locuintelor:  
-perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat, huse de mobila sau aparate etc.  
-prelate, corturi, articole pentru camping, vele pentru ambarcatiuni, parasolare, huse de automobile etc.  
-drapele, steaguri, fanioane etc.  
-carpe de praf, carpe de vase si articole similare, veste de salvare, parasute etc.  

- fabricarea partii textile a paturilor electrice  
- fabricarea tapiseriilor tesute manual  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 1346 

1393 Fabricarea de covoare si machete 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de tesaturi pentru acoperirea pardoselilor: -carpete, covoare, mochete, presuri  
- fabricarea impletiturilor din pasla pentru acoperirea pardoselilor  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea stergatoarelor si rogojinilor prin impletirea materialelor, vezi 1629  
- fabricarea materialelor pentru acoperirea pardoselilor din pluta, vezi 1629  
- fabricarea de acoperitoare de podea din materiale dure, ca vinilul, linoleumul, vezi 2223 

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte 
Aceasta clasa cuprinde toate activitatile legate de materiale sau produse textile, neincluse in diviziunile 12 sau 13, implicand un mare 
numar de procese si o mare varietate de bunuri produse. 



Lista codurilor CAEN aferente Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-2020 

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea panglicilor inguste, inclusiv materiale constand din urzeala fara batatura obtinute cu ajutorul unui adeziv  
- fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau laminate cu material plastic  
- fabricarea firelor metalizate, a firelor de cauciuc si corzilor acoperite cu material textil, a firelor sau benzilor textile acoperite sau 

impregnate cu cauciuc sau plastic  
- fabricarea tesaturilor cord pentru anvelope din fire artificiale de mare rezistenta  

-materiale de protectie, furtunuri, curele de transmisie, benzi rulante (ranforsate sau nu cu metal sau alt material), tesaturi 
pentru site, panza pentru strecurat  
-garnituri pentru piese in miscare  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea curelelor de transmisie sau a benzilor rulante din material textil, fire sau corzi impregnate, invelite, acoperite sau 

stratificate cu cauciuc, unde cauciucul este principalul constituent, vezi 2219  
- fabricarea placilor sau foilor din cauciuc celular sau material plastic combinat cu materiale textile, unde materialul textil are rol de 

material de ranforsare (consolidare), vezi 2219, 2221  
- fabricarea panzei din fire metalice, vezi 2593 

1399 Fabricarea altor articole textile 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de etichete, ecusoane, etc.  
- fabricarea de pasmanterie ornamentala: trese, ciucuri, pampoane etc.  
- fabricarea fetrului  
- fabricarea tulului si a altor tesaturi tip plasa, a dantelei si broderiilor, in bucati, fasii sau motive decorative  
- fabricarea altor articole textile tratate sau acoperite: calc panzat, canava pentru utilizare in pictura, musama si materiale textile 

apretate similare, materiale acoperite cu guma sau substante amilacee  
- fabricarea de diverse articole textile: fitiluri textile, pentru lumanari si pentru lampi  
- fabricarea benzilor de panza sensibile la presiune  
- fabricarea sireturilor din materiale textile  
- fabricarea pufurilor pentru pudra  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea impletiturilor din pasla pentru acoperirea pardoselilor, vezi 1343  
- fabricarea moltonului textil si a articolelor din molton: prosoape sanitare, tampoane, etc., vezi 1722 

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea articolelor de imbracaminte din piele sau din inlocuitori de piele, inclusiv accesorii din piele pentru activitati industriale, 
(ca de exemplu: sorturi de piele pentru sudori)  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea articolelor de imbracaminte din blana, vezi 1420  
- fabricarea manusilor si castilor de sport, din piele, vezi 3230  
- fabricarea imbracamintei din material ignifug si a imbracamintei de protectie, vezi 3299 
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1412 Fabricarea articolelor de imbracaminte pentru lucru 
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea incaltamintei, vezi 1520  
- fabricarea imbracamintei din material ignifug si a imbracamintei de protectie, vezi 3299  
- repararea articolelor de imbracaminte, vezi 9529 

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea altor confectii din materiale tesute, tricotate sau crosetate, materiale netesute etc., pentru barbati, femei si copii: -haine, 
costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste, etc.  

- croitoria la comanda  
- fabricarea unor parti ale produselor enumerate anterior  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea articolelor de imbracaminte din blana (cu exceptia articolelor pentru acoperit capul), vezi 1420  
- fabricarea articolelor de imbracaminte din cauciuc sau materiale plastice neasamblate prin cusaturi, ci prin lipire, vezi 2219, 2229  
- fabricarea imbracamintei din material ignifug si a imbracamintei de protectie, vezi 3299  
- repararea articolelor de imbracaminte, vezi 9529 

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de articole de lenjerie de corp din materiale textile, tesute, tricotate sau crosetate, dantela etc., pentru barbati, femei si 
copii: -camasi, tricouri, izmene, chiloti, pijamale, camasi de noapte, halate de casa, bluze, slipuri, sutiene, corsete, etc.  

Aceasta clasa exclude:  
- repararea articolelor de imbracaminte, vezi 9529 

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea articolelor de imbracaminte pentru sugari, a treningurilor, costumelor de schi, costumelor de baie, etc.  
- fabricarea palariilor si sepcilor  
- fabricarea altor accesorii de imbracaminte: manusi, cordoane, saluri, cravate, papioane, fileuri pentru par etc.  
- fabricarea articolelor din blana pentru acoperit capul  
- fabricarea incaltamintei din materiale textile fara talpi aplicate  
- fabricarea partilor componente ale produselor enumerate anterior  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea castilor pentru sport, vezi 3230  
- fabricarea castilor de protectie (cu exceptia castilor pentru sportivi), vezi 3299  
- fabricarea imbracamintei din material ignifug si a imbracamintei de protectie, vezi 3299  
- repararea articolelor de imbracaminte, vezi 9529 

1420 Fabbricarea articolelor din blana 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea articolelor din blana: -articole si accesorii de imbracaminte din blana  
- asamblari de blanuri cum sunt: resturile de blana, rondelele, covorasele, fasiile din petice de blana etc. 
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- diverse articole din blana: covorase, pufuri (taburete rotunde) neumplute, carpe pentru lustruire Industriala  
Aceasta clasa exclude:  

- productia de blanuri neprelucrate, vezi 014, 0170  
- productia de piei neprelucrate, vezi 1011  
- fabricarea imitatiilor din blana (materiale cu par lung obtinute prin tesere sau tricotare), vezi 1320, 1341  
- fabricare palariilor din blana, vezi 1419  
- fabricarea confectiilor garnisite cu blana, vezi 1419  
- finisarea si vopsirea blanurilor, vezi 1511  
- fabricarea cizmelor si a pantofilor avand parti din blana, vezi 1520 

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea articolelor de galanterie, inclusiv sosete, ciorapi, ciorapi pantalon 

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 
Aceasta clasa include:  

- fabricare, tricotare sau crosetare si a altor articole de imbracaminte: -pulovere, jachete, veste, jerseuri si articole similare  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea materialelor textile tricotate si crosetate, vezi 1341  
- fabricarea articolelor de galanterie, vezi 1431 

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 
Aceasta clasa include:  

- tabacirea, vopsirea si finisarea pieilor -productia de piei velurate, piei pergament, piei lacuite sau metalizate  
- productia de piele compozita (din componente)  
- razuirea, finisarea, tabacirea, decolorarea (albirea), tunderea, pensarea si vopsirea blanurilor si a pieilor de animale cu par  

Aceasta clasa exclude:  
- productia de piei si piei brute, ca parte a activitatii fermelor, vezi 014  
- productia de piei si piei brute, ca parte a activitatii abatoarelor, vezi 1011  
- fabricarea imbracamintei din piele, vezi 1411  
- fabricarea imitatiilor din piele care nu au la baza piele naturala, vezi 2219, 2229 

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de articole de voiaj, genti de mana si articole similare din piele, piele compozita sau din orice alt material (materiale 
plastice, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, unde se utilizeaza aceeasi tehnologie ca si pentru piele)  

- fabricarea articolelor de harnasament  
- fabricarea cureluselor de ceas nemetalice (ex. tesatura, piele, plastic)  
- fabricarea de diverse articole din piele sau piele reconstituita : curele de transmisie, ambalaje etc.  
- fabricarea sireturilor de pantofi din piele  
- fabricarea bicelor si cravaselor pentru cai  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea confectiilor din piele, vezi 1411  
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- fabricarea manusilor si palariilor din piele, vezi 1419  
- fabricarea incaltamintei, vezi 1520  
- fabricarea seilor pentru biciclete, vezi 3092  
- fabricarea cureluselor de ceas din metale pretiose, vezi 3212  
- fabricarea cureluselor de ceas din metale comune, vezi 3213  
- fabricarea centurilor de siguranta pentru muncitori si alte centuri pentru uz profesional, vezi 3299 

1520 Fabricarea incaltamintei 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea incaltamintei pentru toate scopurile, din orice material, prin orice proces, inclusiv turnare (cu exceptiile mai jos 
prezentate)  

- fabricarea componentelor din piele ale incaltamintei: fabricarea caputelor si a unor parti ale caputelor, a talpilor si branturilor, 
tocurilor etc.  

- fabricarea de ghetre, jambiere si articole similare  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea incaltamintei din materiale textile fara talpi aplicate, vezi 1419  
- fabricarea partilor din lemn ale incaltamintei (de exemplu tocurile si calapoadele), vezi 1629  
- fabricarea tocurilor si talpilor incaltamintei din cauciuc si a altor parti ale incaltamintei din cauciuc, vezi 2219  
- fabricarea din material plastic a partilor de incaltaminte, vezi 2229  
- fabricarea incaltamintei ortopedice, vezi 3250 

4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele 
Aceasta clasa exclude:  

- comertul cu ridicata in nume propriu, vezi 462 la 469  
- vanzari cu amanuntul facute de comisionari, vezi 4799 

4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate 

4641 Comert cu ridicata al produselor textile 
Aceasta clasa include:  

- vanzarea cu ridicata a firelor  
- vanzarea cu ridicata a tesaturilor  
- vanzarea cu ridicata a lenjeriei de pat si de masa etc.  
- vanzarea cu ridicata de articole de mercerie: ace, ata de cusut etc.  

Aceasta clasa exclude:  
- comertul cu ridicata al fibrelor textile, vezi 4676 

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 
Aceasta clasa include:  

- comertul cu ridicata al imbracamintei, inclusiv imbracaminte pentru sport  
- comertul cu ridicata al accesoriilor pentru imbracaminte ca: manusi, cravate, bretele, etc.  
- comertul cu ridicata al incaltamintei  
- comertul cu ridicata al articolelor din blana  
- comertul cu ridicata al umbrelelor  
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Aceasta clasa exclude:  
- comertul cu ridicata al bijuteriilor, vezi 4648  
- comertul cu ridicata al articolelor din piele, vezi 4649  
- comertul cu ridicata al incaltamintei de sport, cum ar fi clapari, vezi 4649 

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 
Aceasta clasa include:  

- vanzarea cu amanuntul a tesaturilor   
- vanzarea cu amanuntul a firelor de tricotat   
- vanzarea cu amanuntul a materialelor de baza pentru confectionarea covoarelor, tapiseriilor sau broderiilor  
- vanzarea cu amanuntul a textilelor  
- vanzarea cu amanuntul a articolelor de mercerie: ace, ata de cusut, etc.  

Aceasta clasa exclude:   
- vanzarea cu amanuntul a imbracamintei, vezi 4771 

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 
Aceasta clasa include:  

- vanzarea cu amanuntul a articolelor de imbracaminte  
- vanzarea cu amanuntul a articolelor din blana  
- vanzarea cu amanuntul a accesoriilor de imbracaminte, cum ar fi manusi, cravate, bretele etc.  

Aceasta clasa exclude:  
- vanzarea cu amanuntul a textilelor, vezi 4751 

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 
Aceasta clasa include:  

- vanzarea cu amanuntul a incaltamintei  
- vanzarea cu amanuntul a articolelor din piele  
- vanzarea cu amanuntul a accesoriilor de calatorie din piele si inlocuitori de piele  

Aceasta clasa exclude:  
- vanzarea cu amanuntul a incaltamintei speciale pentru sport, de tipul claparilor, vezi 4764 

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete 

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 
Aceasta clasa include repararea si intretinerea incaltamintei si a articolelor din piele:  

- repararea ghetelor, pantofilor, valizelor si a altor articole similare  
- aplicarea de flecuri pentru tocuri 

9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana 
Aceasta clasa include:  

- spalarea si curatarea uscata, calcarea etc., a tuturor tipurilor de articole de imbracaminte (inclusiv din blana) si textile, utilizand 
echipamente mecanice, manuale sau masini cu auto-servire ce functioneaza cu monede, pentru publicul larg sau pentru clienti 
industriali sau comerciali  

- colectarea si livrarea lenjeriei  
- samponarea carpetelor si covoarelor; curatarea draperiilor si a perdelelor, la domiciliul clientilor sau nu  
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- curatarea rufariei, uniformelor de lucru si altor articole similare, de catre spalatorii  
Aceasta clasa exclude:  

- inchirierea imbracamintei, alta decat uniformele de lucru, chiar daca curatirea acestor articole este o parte integranta a activitatii, 
vezi 7729  

- repararea si modificarea imbracamintei, vezi 9529 
 

Lemn si mobila 
1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
Aceasta clasa include:  

- taierea, rindeluirea si prelucrarea mecanica a lemnului  
- fasonarea bustenilor prin debitare, cojire si aschiere  
- fabricarea traverselor de cale ferata din lemn  
- fabricarea podelelor din lemn, neasamblate  
- obtinerea talasului, fainii de lemn, aschiilor, particulelor de lemn  
- uscarea lemnului  
- impregnarea sau tratarea chimica a lemnului cu conservanti sau alte materiale  

Aceasta clasa exclude:  
- exploatarea forestiera si productia de lemn brut, vezi 0220.  
- fabricarea foilor de furnir suficient de subtiri pentru a fi utilizate in placarea scandurilor, a panourilor, in obtinerea panelului vezi 

1621  
- fabricarea sindrilei, a cofrajelor, vezi 1623  
- lemnul de foc sau brichete din lemn, vezi 1629 

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea foilor de furnir, suficient de subtiri pentru a fi folosite la furniruit, la confectionarea placajului sau in alte scopuri:  
-lustruit, vopsit, acoperit, impregnat, consolidat (cu suport de hartie sau materiale textile)  
-confectionat in scop decorativ 

- fabricarea placajului, a panourilor de furnir si a placilor si foilor de lemn  
- fabricarea de placi cu aschii orientate (OSB) si alte placi din particule din lemn  
- fabricarea placilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF) si a altor placi fibrolemnoase  
- fabricarea lemnului densificat  
- fabricarea lemnului laminat incleiat, a lemnului furniruit laminat 

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea lamelor de parchet si similare, asamblate in panouri  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea elementelor neasamblate pentru podele, vezi 1610 
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1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea produselor din lemn destinate utilizarii in industria constructiilor:  
-grinzi, capriori, suporturi pentru acoperis  
-grinzi cu zabrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei si avand adausuri metalice  
-usi, ferestre, obloane si cadrele lor, cu sau fara accesorii metalice ca: balamale, zavoare etc.  
-scari, balustrade  
-borduri si ornamente, sindrila si sita  

- fabricarea de constructii din lemn prefabricate, sau elemente ale acestora, predominant din lemn, ca de exemplu: saune  
- fabricarea caselor mobile  
- fabricarea peretilor despartitori din lemn (cu exceptia celor autoportanti)  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea dulapurilor de bucatarie, a bibliotecilor, garderobelor etc. vezi 3101, 3102, 3109  
- fabricatia peretilor despartitori din lemn, stabili, vezi 3101, 3102, 3109 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea lazilor, cutiilor, containerelor si ambalajelor similare din lemn  
- fabricarea paletilor, a box paletilor si a altor platforme de incarcare  
- fabricarea butoaielor, butoiaselor, putinilor, ciuberelor si a altor produse de dogarie din lemn  
- fabricarea tambururilor din lemn pentru cabluri  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512  
- fabricarea cutiilor din material impletit, vezi 1629 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea diverselor produse din lemn ca: -manere si corpuri din lemn pentru unelte, maturi, perii, etc. -sanuri si stative din lemn 
pentru ghete sau pantofi, umerase de haine -ustensile gospodaresti si vase de bucatarie din lemn -statuete si ornamente, incrustatii si 
intarsii din lemn -casete pentru bijuterii, tacamuri si articole similare -mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru ata de cusut si 
articole similare din lemn -alte articole din lemn  

- prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate  
- fabricarea de articole din pluta naturala sau aglomerata, inclusiv articole pentru acoperirea pardoselilor  
- fabricarea de impletituri si produse din materiale impletite: rogojini, paravane, casete etc.  
- fabricarea cosurilor si a impletiturilor din rachita  
- busteni si pelete pentru foc, facute din lemn presat sau inlocuitori ca de exemplu seminte de cafea sau de soia  
- fabricarea ramelor din lemn pentru oglinzi si tablouri  
- fabricarea pieselor din lemn pentru pantofi (de exemplu tocuri si calapoade)  
- fabricarea de manere pentru umbrele, bastoane si alte articole similare  
- fabricarea de ebose pentru prelucrarea pipelor de fumat  

Aceasta clasa exclude:  
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- fabricarea de presuri din materiale textile, vezi 1342  
- fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512  
- fabricarea incaltamintei din lemn, vezi 1520  
- fabricarea chibriturilor, vezi 2051  
- fabricarea carcaselor de ceas, vezi 2652  
- fabricarea bobinelor din lemn care sunt parti ale utilajelor din industria textila, vezi 2894  
- fabricarea mobilei, vezi 310  
- fabricarea jucariilor din lemn, vezi 3240  
- fabricarea periilor si maturilor, vezi 3291  
- fabricarea sicrielor, vezi 3299 

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
Aceasta clasa include fabricarea mobilei de orice tip, din orice material (cu exceptia pietrei, betonului sau ceramicii), pentru orice 
destinatie si care poate fi folosita in diverse scopuri.  
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de scaune si banchete pentru birouri, ateliere, hoteluri, restaurante si locuri publice  
- fabricarea de scaune si banchete pentru sali de spectacole ( teatre, cinematografe si locuri similare)  
- fabricarea de mobilier special pentru magazine: tejghele, vitrine, rafturi etc.  
- fabricarea de mobilier pentru birou  
- fabricarea de banchete si scaune de laborator, mobilier de laborator (de exemplu dulapuri si mese)  
- fabricarea de mobilier pentru biserici, scoli, restaurante  
- carucioare decorative pentru restaurante, cum ar fi carucioare pentru desert, carucioare pentru mancare  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de table scolare, vezi 2823  
- fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi 2932  
- fabricarea de scaune pentru vagoanele de calatori, vezi 3020  
- fabricarea de scaune de avion, vezi 3030  
- fabricarea de mobilier medico-chirurgical, stomatologic sau veterinar, vezi 3250  
- instalarea mobilierului modular, a peretilor de compartimentare si a mobilierului de laborator, vezi 4332 

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de mobila ce se utilizeaza in bucatarii 

3103 Fabricarea de saltele si somiere 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de saltele:  
-saltele cu arcuri sau umplute cu diverse materiale de sustinere  
-saltele din cauciuc celular sau din material plastic  

- fabricarea de suporturi pentru saltele  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea de saltele pneumatice, vezi 2219  
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- fabricarea de saltele cu apa, vezi 2219 

3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de canapele, canapele extensibile si fotolii  
- fabricarea de scaune si banci pentru gradina  
- fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, gradini etc.  
- fabricarea de carcase pentru masini de cusut, televizoare etc.  
- finisarea scaunelor si bancilor, cum ar fi tapitarea  
- finisarea mobilierului cum ar fi: vopsirea, lacuirea si tapitarea  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de perne, plapumi cu puf, vezi 1342  
- fabricarea de mobilier din ceramica, beton sau piatra, vezi 2342, 2369, 2370  
- fabricarea de lampi electrice si echipamente de iluminat, vezi 2740  
- fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi 2932  
- fabricarea de scaune pentru vagoanele de calatori, vezi 3020  
- fabricarea de scaune de avion, vezi 3030  
- retapitarea si reconditionarea mobilierului, vezi 9524 

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
Aceasta clasa include:  

- montarea de usi, ferestre (exclusiv usi automate si turnante), tocuri de usi si ferestre, din lemn sau alte materiale  
- instalarea echipamentului pentru bucatarii, casa scarilor, accesorii pentru magazine  
- instalarea mobilierului  
- lucrari de finisaj interior cum ar fi: montarea de plafoane, montarea de pereti mobili etc. 

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 
Aceasta clasa exclude:  

- comertul cu ridicata in nume propriu, vezi 462 la 469  
- vanzari cu amanuntul facute de comisionari, vezi 4799 

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat 
Aceasta clasa include:  

- comertul cu ridicata al mobilei de uz casnic  
- comertul cu ridicata al covoarelor  
- comertul cu ridicata al articolelor de iluminant  

Aceasta clasa exclude:  
- comertul cu ridicata al mobilei de birou, vezi 4665 

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 
Aceasta clasa include:  

- comertul cu ridicata al lemnului neprelucrat  
- comertul cu ridicata al produselor rezultate din prelucrarea primara a lemnului  
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- comertul cu ridicata a vopselelor si lacurilor  
- comertul cu ridicata al materialelor de constructii: -nisip, pietris, etc.  
- comertul cu ridicata al tapetului si produselor pentru acoperit pardoselile  
- comertul cu ridicata al sticlei plate  
- comertul cu ridicata al echipamentelor sanitare: -cazi de baie, chiuvete, toalete si alte articole sanitare din portelan  
- comertul cu ridicata al cladirilor prefabricate 

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a 
Aceasta clasa include:  

- vanzarea cu amanuntul a mobilei de uz casnic  
- vanzarea cu amanuntul a articolelor de iluminat  
- vanzarea cu amanuntul a articolelor de menaj si a tacamurilor, vesela din sticla, portelan si ceramica  
- vanzarea cu amanuntul a produselor din lemn, pluta si impletituri  
- vanzarea cu amanuntul a articolelor casnice neelectrice  
- vanzarea cu amanuntul a instrumentelor muzicale si a partiturilor  
- vanzarea cu amanuntul a sistemelor de securitate, cum ar fi mecanisme de inchidere, seifuri si case de bani, fara instalare sau servicii 

de intretinere  
- vanzarea cu amanuntul a altor articole si echipamente de uz casnic  

Aceasta clasa exclude:  
- comertul cu amanuntul al antichitatilor, vezi 4779 

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 
Aceasta clasa include:  

- retapitarea, refinisarea, repararea si restaurarea mobilei si a furniturilor, inclusiv a mobilierului de birou 
 

Industrii creative 
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de articole de menaj din ceramica si alte produse pentru uz casnic si de toaleta  
- fabricarea de statuete si alte articole ornamentale din ceramica  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea imitatiilor de bijuterii, vezi 3213  
- fabricarea jucariilor din ceramica, vezi 3240 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de vase, recipiente si articole similare din ceramica folosite pentru transport sau ambalat  
- fabricarea altor produse ceramice, n.c.a.  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea obiectelor sanitare din ceramica, vezi 2342  
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- fabricarea dintilor artificiali, vezi 3250 

3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 
Aceasta clasa include:  

- producerea de perle prelucrate  
- producerea de pietre pretioase si semipretioase in stare prelucrata, inclusiv prelucrarea pietrelor sintetice si a pietrelor reconstituite  
- prelucrarea diamantelor  
- fabricarea de bijuterii din metale pretioase sau metale comune acoperite cu metale pretioase, din pietre pretioase sau semipretioase 

sau din combinatii intre metale pretioase si pietre pretioase sau semipretioase, fie intre ele, fie cu alte materiale  
- fabricarea de articole de giuvaergerie din metale pretioase sau metale comune acoperite cu metale pretioase: -vesela, tacamuri, vase 

si articole de toaleta, articole de birou, articole de ritual religios etc.  
- fabricarea de articole tehnice sau de laborator din metale pretioase (cu exceptia instrumentelor si a partilor lor): creuzete, spatule, 

anozi pentru electroplacare  
- fabricarea de curele de ceas, bratari si tabachere din metale pretioase  
- gravarea articolelor personale din metale pretioase si nepretioase  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de curele nemetalice pentru ceasuri (material textil, piele, material plastic etc.), vezi 1512  
- fabricarea de articole din metale comune placate cu metale pretioase (cu exceptia imitatiilor de bijuterii), vezi diviziunea 25  
- fabricarea de carcase de ceas, vezi 2652  
- fabricarea de curele de ceas metalice (nepretioase), vezi 3213  
- fabricarea de imitatii de bijuterii, vezi 3213  
- repararea bijuteriilor, vezi 9525 

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea bijuteriilor de fantezie sau imitatiilor de bijuterii: -inele, bratari, coliere si articole de bijuterii similare confectionate din 
metale comune placate cu metale pretioase  

- bijuterii ce contin imitatii de pietre, cum sunt imitatii de pietre pretioase, imitatii de diamante si articole similare  
- fabricarea bratarilor metalice de ceas (cu exceptia celor din metale pretioase)  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de bijuterii confectionate din metale pretioase sau acoperite cu metale pretioase, vezi 3212  
- fabricarea de bijuterii ce contin pietre pretioase veritabile, vezi 3212  
- fabricarea de curele de ceas din metale pretioase, vezi 3212 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de instrumente muzicale cu corzi  
- fabricarea de instrumente muzicale cu claviatura si corzi, inclusiv piane automate  
- fabricarea de orgi cu tuburi, inclusiv armonii si instrumente similare cu claviatura si ancii metalice  
- fabricarea de acordeoane si instrumente similare, inclusiv orga ,,de gura’’  
- fabricarea de instrumente muzicale de suflat  
- fabricarea de instrumente muzicale de percutie  
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- fabricarea de instrumente muzicale al caror sunet este produs electronic  
- fabricarea de cutii muzicale, flasnetelor etc.  
- fabricarea de parti si accesorii pentru instrumente muzicale: -metronoame, diapazoane, tuburi acustice, cartele, discuri si cilindri 

pentru instrumente muzicale mecanice automate, etc.  
- fabricarea de fluiere, goarne si alte instrumente de semnalizare acustica pe baza de suflat  

Aceasta clasa exclude:  
- reproducerea benzilor si discurilor audio-video pre-inregistrate, vezi 182  
- fabricarea de microfoane, amplificatoare, difuzoare, casti si componente similare, vezi 2640  
- fabricarea de pick-up-uri, magnetofoane si alte articole similare, vezi 2640  
- fabricarea de instrumente muzicale de jucarie, vezi 3240  
- restaurarea orgilor si a altor instrumente muzicale istorice, vezi 3319  
- editarea benzilor si discurilor audio-video pre-inregistrate, vezi 5920  
- acordarea pianelor, vezi 9529 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
Aceasta clasa include fabricarea articolelor pentru sport (cu exceptia articolelor de imbracaminte si incaltaminte).  
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de articole si echipamente pentru sport, jocuri in aer liber si in sala, din orice material:  
-mingi tari, moi si gonflabile  
-rachete, bate si crose  
-schiuri, legaturi si bete  
-ghete de schi (clapari)  
-planse pentru sporturi nautice (surfing; windsurfing)  
-echipament pentru pescuit sportiv, inclusiv mincioguri  
-echipament pentru vanatoare, alpinism etc.  
-manusi de sport din piele si casti pentru sportivi  
-patine pentru gheata si patine cu rotile etc.  
-arcuri si arbalete  
-echipament pentru gimnastica, intretinere corporala sau atletism  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de vele, vezi 1342  
- fabricarea de imbracaminte de sport, vezi 1413  
- fabricarea de produse de selarie si curelarie, vezi 1512  
- fabricarea de bice si cravase, vezi 1512  
- fabricarea de incaltaminte de sport, vezi 1520  
- fabricarea de armamentsi munitie pentru tir sportiv, vezi 2540  
- fabricarea de greutati din metal, utilizate pentru haltere, vezi 2599  
- fabricarea de vehiculel de sport, altele decat tobogane si similare, vezi diviziunile 29 si 30  
- fabricarea de ambarcatiuni, vezi 3012  
- fabricarea demese de biliard, vezi 3240  
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- fabricarea de aparatoari de urechi (de exemplu pentru inot si protectie impotriva zgomotului), vezi 3299  
- repararea de articole pentru sport, vezi 9529 

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor 
Aceasta clasa include fabricarea de papusi, jocuri si jucarii (inclusiv jocuri electrice), modele la scara si vehicule pentru copii (cu exceptia 
bicicletelor si tricicletelor din metal).  
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de papusi, imbracaminte pentru papusi si accesorii  
- fabricarea de figurine reprezentand animale  
- fabricarea de jucarii pe roti , destinate a fi incalecate inclusiv biciclete si triciclete din materiale plastice  
- fabricarea de instrumente muzicale de jucarie  
- fabricarea de articole pentru amuzament, jocuri de masa sau salon  
- fabricarea de carti de joc  
- fabricarea de popice, jocuri functionand cu fise sau cartele, jocuri de biliard, mese speciale pentru cazinouri, etc.  
- fabricarea de jocuri electronice: sah etc.  
- fabricarea de mini-modele la scara si de modele recreative similare, trenulete electrice, montaje tip constructor etc.  
- fabricarea de jocuri tip puzzle etc.  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de console pentru jocuri video, vezi 2640  
- fabricarea de biciclete, vezi 3092  
- fabricarea de articole pentru festivitati si carnavaluri, vezi 3299  
- elaborarea si editarea programelor pentru console cu jocuri video, vezi 5821, 6201 

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de echipament de protectie  
- fabricarea de imbracaminte din material ignifug si imbracaminte de protectie  
- fabricarea de centuri de siguranta pentru instalatorii de linii electrice si de alte centuri de siguranta de uz profesional  
- fabricarea de veste de salvare, din pluta  
- fabricarea de casti rezistente, din material plastic, si de alte echipamente de protectie personala din material plastic (de exemplu 

casti pentru sportivi)  
- fabricarea de costume de protectie pentru pompieri  
- fabricarea de casti de protectie din metal si alte dispozitive de protectie personale din metal  
- fabricarea de dopuri pentru urechi si zgomot (de exemplu pentru inot si protectie impotriva zgomotului)  
- fabricarea de masti de gaze  
- fabricarea de creioane si stilouri de toate tipurile, inclusiv mecanice  
- fabricarea de penite  
- fabricarea stampilelor continand data, a celor pentru sigilat sau numerotat, dispozitivelor de imprimat manual sau etichetat, garnituri 

pentru imprimare manuala, riboane si tusiere  
- fabricarea de globuri pentru brazii de Craciun  
- fabricarea de umbrele, parasolare, bastoane  



Lista codurilor CAEN aferente Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-2020 

- fabricarea de nasturi, copci, agrafe, butoni, fermoare  
- fabricarea de brichete  
- fabricarea de articole de uz personal: pipe, piepteni, bigudiuri, pulverizatoare pentru parfum, recipiente izoterme si alte vase 

izoterme pentru uzul personal sau gospodaresc, peruci, barbi, sprancene false  
- fabricarea de articole diverse: candele, lumanari si similare, flori, fructe si frunze artificiale, articole surpriza, site si ciururi de mana; 

manechine, sicrie etc.  
- fabricarea cosurilor de flori, buchetelor, coroanelor si articolelor similare  
- activitatile de impaiere  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de fitile pentru brichete, vezi 1349  
- fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru (de exemplu halate, salopete, uniforme) vezi 1412  
- fabricarea de articole surpriza din hartie, vezi 1729 

5811 Activitati de editare a cartilor 
Aceasta clasa include activitatile de editare a cartilor in forma tiparita, in format electronic sau audio, ori pe Internet.  
Aceasta clasa include:  

- editarea cartilor, brosurilor, pliantelor si materialelor similare, inclusiv editarea dictionarelor si a enciclopediilor  
- editarea atlaselor si hartilor  
- editarea cartilor in format audio  
- editarea enciclopediilor etc. pe CD-ROM  

Aceasta clasa exclude:  
- productia de globuri pamantesti, vezi 3299  
- editarea de materiale publicitare, vezi 5819  
- editarea cartilor de muzica si a partiturilor, vezi 5920  
- activitati ale autorilor independenti, vezi 9003 

5813 Activitati de editare a ziarelor 
Aceasta clasa include editarea ziarelor, inclusiv a presei publicitare, cu aparitii de cel putin patru ori pe saptamana. Editarea poate fi 
realizata in forma tiparita sau in format electronic, inclusiv pe Internet.  
Aceasta clasa exclude:  

- activitatile agentiilor de stiri, vezi 6321 

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 
Aceasta clasa include editarea periodicelor si a altor jurnale ce apar de cel putin patru ori pe saptamana. Editarea poate fi realizata in 
forma tiparita sau in format electronic, inclusiv pe Internet. Editarea publicatiilor ce contin programe de radio si televiziune este inclusa 
aici. 

5819 Alte activitati de editare 
Aceasta clasa include:  

- editarea (inclusiv on-line ) de: -cataloage -fotografii, gravuri si carti postale -felicitari -formulare -afise, reproduceri ale operelor de 
arta -materiale publicitare -alte tiparituri -editari on-line de informatii statistice sau alte informatii  

Aceasta clasa exclude:  
- editarea de ziare exclusiv publicitare, vezi 5813  
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- furnizarea on-line de programe software (gazduirea de aplicatii si servicii de furnizarea a acestora), vezi 6311 

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 
Aceasta clasa include:  

- editarea jocurilor pe calculator pentru toate platformele. 

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
Aceasta clasa include:  

- activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune (seriale de televiziune, documentare, etc.) sau reclame 
de televiziune.  

- activitatile arhivelor de filme, etc.  
Aceasta clasa exclude:  

- copierea de filme (cu exceptia reproducerii filmelor cinematografice pentru distributia in cinematografe) precum si reproducerea 
benzilor magnetice audio si video, CD-uri sau DVD-uri dupa original, vezi 1820  

- comert cu ridicata a benzilor video, CD-urilor si DVD-urilor inregistrate, vezi 4643  
- comert cu ridicata a benzilor video si a CD-urilor neinregistrate, vezi 4652  
- comert cu amanuntul de benzi video, CD-uri, DVD-uri, vezi 4763  
- activitati de post productie, vezi 5912  
- inregistrari audio si inregistrarea pe banda a cartilor vezi 5920  
- activitati de difuzare de programe de televiziune, vezi 602  
- crearea unui program complet al unui canal de televiziune, vezi 602  
- prelucrarea filmelor, alta decat pentru industria cinematografica, vezi 7420  
- activitati ale agentiilor sau agentilor pentru personalul din domeniul artistic sau teatral, vezi 7490  
- inchirierea casetelor video, DVD-urilor, publicului general, vezi 7722  
- captarea in circuit inchis, in timp real a transmisiilor televizate in direct, sedintelor, conferintelor, etc., vezi 8299  
- activitati independente (pe cont propriu) ale actorilor, realizatorilor de desene animate, regizorilor, consultantilor si a altor specialisti 

din domeniu, vezi 900 

5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
Aceasta clasa include activitati de post productie, cum ar fi: redactarea, transferurile de pe film pe casete, titrarea, subtitrarea grafica 
produsa pe calculator, animatia si efectele speciale, developarea si procesarea filmelor cinematografice. Este inclusa aici si activitatea 
laboratoarelor de filme cinematografice si activitatile laboratoarelor speciale, pentru filmele de desene animate.  
Aceasta clasa exclude:  

- copierea de filme (cu exceptia reproducerii filmelor cinematografice pentru distributia in cinematografe) precum si reproducerea 
benzilor magnetice audio si video, CD-uri sau DVD-uri dupa original, vezi 1820  

- comertul cu ridicata a benzilor video, CD-urilor si DVD-urilor inregistrate, vezi 4643  
- comertul cu ridicata a benzilor video si a CD-urilor neinregistrate, vezi 4652  
- comertul cu amanuntul de benzi video, CD-uri, DVD-uri, vezi 4763  
- prelucrarea filmelor, alta decat pentru industria cinematografica, vezi 7420  
- inchirierea casetelor video , DVD-urilor, publicului general, vezi 7722  
- activitati independente (pe cont propriu) ale actorilor, realizatorilor de desene animate, regizorilor, consultantilor si a altor specialisti 

din domeniu, vezi 900 



Lista codurilor CAEN aferente Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-2020 

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune 
Aceasta clasa include: 

- distributia de filme, benzi video, DVD-uri si productii similare catre salile de cinematograf, retelelor si posturilor de televiziune, etc. 
- achizitionarea drepturilor de distribuire a filmelor, benzilor video si DVD-urilor 

Aceasta clasa exclude:  
- copierea de filme precum si reproducerea benzilor magnetice audio si video, CD-urilor sau DVD-urilor dupa original, vezi cod CAEN 

1820  
- comert cu ridicata a casetelor video si DVD-urilor, vezi cod CAEN 4643  
- comert cu amanuntul de casete video si DVD-uri, vezi cod CAEN 4763 

5914 Proiectia de filme cinematografice 
Aceasta clasa include:  

- activitati de proiectie a filmelor cinematografice sau a casetelor video, in sali de cinema, in aer liber sau in alte locuri destinate 
proiectiilor  

- activitatile cinecluburilor. 

5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 
Aceasta clasa include: 

- activitatile de productie a inregistrarilor originale (audio) cum ar fi benzi, CD-uri;  
- promovarea si distribuirea inregistrarilor audio catre comerciantii cu ridicata, comerciantii cu amanuntul sau direct catre public. 

Aceste activitati pot fi integrate sau nu in productia inregistrarilor master in cadrul aceleiasi unitati. In cazul in care nu sunt 
integrate, unitatea care desfasoara aceste activitati trebuie sa obtina drepturile de reproducere si distributie a inregistrarilor master  

- activitati de servicii pentru realizarea inregistrarilor audio in studio sau in alta locatie, inclusiv productia de programe radio 
inregistrate pe banda  

- activitati de editare de muzica, adica activitati de: achizitionare si inregistrare a drepturilor de reproducere pentru compozitii 
muzicale; promovarea, autorizarea si utilizarea acestora in inregistrari, la radio, televiziune, in productii cinematografice, 
spectacole, pentru tiparire etc. Unitatile angajate in aceste activitati pot detine dreptul de reproducere sau pot actiona in calitate 
de administrator in numele proprietarilor dreptului de reproducere. Publicarea partiturilor muzicale este inclusa aici. 

6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 
Aceasta clasa include:  

- activitati de transmitere a semnalelor audio prin studiouri radio si alte facilitati de transmitere a programelor audio catre public, catre 
membri sau abonati.  

- activitati ale retelelor de radio, adica montajul si transmiterea programelor audio catre membri sau abonati prin unde radio, prin 
cablu sau satelit  

- activitati de difuzare a programelor de radio prin internet (statii radio pe internet)  
- transmisii digitale cu difuzarea de programe radio  

Aceasta clasa exclude:  
- productia de programe radio inregistrate pe banda, vezi clasa 5920 

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 
Aceasta clasa include:  

- crearea unui program complet de televiziune, prin achizitia componentelor de program (de exemplu filme, documentare, etc.), 
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productia proprie a componentelor de program (de exemplu stirile locale, reportaje in direct) sau o combinatie a acestora. Acest 
program complet de televiziune poate fi transmis fie de catre unitatea producatoare sau realizat pentru a fi transmis de catre o terta 
parte, cum ar fi companiile de cablu sau furnizorii de televiziune prin satelit.  

- realizarea de programe disponibile gratuit tuturor utilizatorilor, dar si realizarea de programe disponibile numai pe baza de 
abonament.  

- realizarea de programe video la cerere 
- transmisia digitala de programe de televiziune.  

Aceasta clasa exclude:  
- productia de elemente ale programelor de televiziune (filme, documentare, interviuri televizate, reclame, etc.) neasociate cu 

activitatea de transmitere a acestora, vezi 5911  
- montarea de pachete de canale TV si distribuirea acestora, fara realizarea programelor, vezi 61 

7111 Activitati de arhitectura 
Aceasta clasa include:  

- consultanta pentru activitati de arhitectura: -planuri si proiecte pentru cladiri -planuri de urbanism si amenajarea teritoriului 
Aceasta clasa exclude:  

- activitati de consultanta in informatica, vezi 6202; 6209  
- decoratiuni interioare, vezi 7410 

7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate de acestea 
Aceasta clasa include:  

- activitati de inginerie (adica aplicarea legilor fizice si a principiilor de inginerie in proiectarea masinilor, materialelor, 
instrumentelor, structurilor, proceselor si sistemelor)  

- activitati de consultanta pentru: -utilaje, procese industriale si instalatii industriale  
- realizarea de proiecte privind ingineria civila, hidraulica si de trafic  
- proiecte de gospodarire a apelor  
- elaborarea si realizarea de proiecte referitoare la ingineria electrica si electronica, miniera, chimica, mecanica, industriala si de 

securitate tehnica  
- elaborarea proiectelor referitoare la instalatii de aer conditionat, refrigerare, sanitare si de control al poluarii, inclusiv acustica etc.  
- prospectiuni geofizice, geologice si supraveghere seismica  
- activitati de supraveghere geodezica:  

-activitati de supraveghere hidrologica  
-activitati de supraveghere a terenurilor si delimitarilor  
-activitati de supraveghere de adancime  
-cartografie  

Aceasta clasa exclude:  
- teste de forare in legatura cu activitatile extractive, vezi 0910; 0990  
- elaborarea sau publicarea de programe de calculator (software) asociate, vezi 5829; 6201  
- activitati de consultanta in informatica, vezi 6202; 6209  
- testare tehnica, vezi 7120  
- activitati de cercetare si dezvoltare conexe ingineriei, vezi 721  
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- proiectare industriala, vezi 7410  
- fotografiere aeriana, vezi 7420 

7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste 
Aceasta clasa include:  

- cercetare-dezvoltare in stiinte sociale  
- cercetare-dezvoltare in stiinte umaniste  
- cercetare-dezvoltare interdisciplinara, predominanta in stiinte sociale si umaniste  

Aceasta clasa exclude:  
- activitati de studiere a pietei, vezi 7320 

7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 
Aceasta clasa include:  

- furnizarea unei game complete de servicii de publicitate si de promovare (prin posibilitati interne sau prin subcontractare), inclusiv 
consultanta, servicii de creatie, productia de material publicitar si cumpararea acestuia.  

- crearea si realizarea campaniilor publicitare: -crearea si plasarea reclamelor in ziare, periodice, la radio si televiziune, pe Internet si 
alte mijloace ddd dd media -crearea si plasarea reclamelor in aer liber, de exemplu afise, panouri si cadre, proiectarea showroom-
urilor si aplicarea de colante publicitare pe masini si autobuze -publicitatea aeriana -distribuirea sau livrarea materialelor publicitare 
sau a mostrelor  

- creare de standuri, structuri si site-uri de afisare  
- desfasurarea campaniilor de marketing si a altor servicii publicitare in scopul atragerii si retinerii clientilor  
- promotii de produse  
- activitati de marketing prin punctele de vanzare  
- publicitate directa prin posta  

Aceasta clasa exclude:  
- tiparirea materialelor pentru publicitate, vezi 5819  
- productia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune si film, vezi 5911  
- activitati de studiere a pietei, vezi 7320  
- fotografii publicitare, vezi 7420  
- organizarea de conferinte si expozitii comerciale, vezi 8230  
- activitati de expediere prin posta, vezi 8219 

7312 Servicii de reprezentare media 
Aceasta clasa include:  

- servicii de reprezentare media, adica vanzarea sau revanzarea timpului si spatiului pentru diverse mijloace media care solicita 
publicitate  

Aceasta clasa exclude:  
- vanzarea timpului sau spatiului de publicitate direct de catre proprietarii timpului sau spatiului (editori), vezi clasa de activitate 

corespunzatoare  
- activitati de relatii publice, vezi 7021 

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
Aceasta clasa include:  
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- servicii de investigare a potentialului pietei, acceptarea si familiarizarea cu produsele noi, comportamentul cumparatorilor fata de 
produse si servicii, inclusiv analiza statistica a rezultatelor in scopul promovarii si dezvoltarii de produse noi  

- servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice si sociale, inclusiv analiza statistica a rezultatelor 

7410 Activitati de design specializat 
Aceasta clasa include:  

- design privind textilele, imbracamintea, incaltamintea, bijuteriile, mobila, decoratiuni interioare, articole de moda, ca si alte bunuri 
personale sau gospodaresti  

- design industrial, adica crearea si dezvoltarea de planuri si specificatii ce optimizeaza utilizarea, valoarea si aspectul produselor, 
inclusiv stabilirea/determinarea materialelor, mecanismelor, formelor, culorilor si suprafetelor finisate ale produselor, luand in 
considerare caracteristicile si nevoile umane, siguranta, precum si preferintele pietei privind productia, distributia, folosinta si 
intretinerea acestor produse  

- servicii ale designerilor graficieni  
- activitati ale designerilor de decoratiuni interioare  

Aceasta clasa exclude:  
- proiectarea si programarea paginilor web, vezi 6201  
- proiectarea in arhitectura, vezi 7111  
- activitati de proiectare in inginerie, adica aplicarea principiilor si legilor fizice de inginerie in proiectarea masinilor, materialelor, 

instrumentelor, structurilor, proceselor si sistemelor, vezi 7112 

7420 Activitati fotografice 
Aceasta clasa include:  

- productii fotografice comerciale si pentru consumatori:  
-fotografii portret pentru carti de identitate, pasapoarte, scoli, nunti etc.  
-fotografii pentru scopuri comerciale, edituri, moda, agentii imobiliare sau turism  
-fotografii aeriene  

- inregistrarea pe banda a evenimentelor: nunti, conferinte etc.  
- prelucrarea filmelor: -developare, imprimare si marire de pe negativele sau filmele clientului  
- laboratoare de developare a filmelor si de printare a pozelor  
- ateliere fotografice cu executia fotografiilor intr-o ora (care nu fac parte din magazinele cu aparate fotografice)  
- montarea diapozitivelor  
- copierea, restaurarea sau retusarea fotografiilor  
- activitati ale fotoreporterilor  
- documentelor pe microfilme  

Aceasta clasa exclude:  
- procesarea imaginilor de film asociate cu industria de film si de televiziune, vezi 5911  
- activitati cartografice, vezi 7112  
- operarea cabinelor fotografice cu autoservire pe baza de monezi, vezi 9609 

7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 

8130 Activitati de intretinere peisagistica 
Aceasta clasa include:  
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- plantarea, ingrijirea si intretinerea de: -parcuri si gradini pentru: -facilitati de locuit particulare si publice  
-cladiri publice si semi-publice (scoli, spitale, cladiri administrative, cladiri ale bisericilor etc.)  
-terenuri municipale (parcuri, zone verzi, cimitire etc.)  
-spatiile verzi de pe autostrazi (sosele, linii de tren si tramvai, cai navigabile, porturi)  
-cladiri industriale si comerciale  
-spatii verzi pentru: -cladiri (gradini pe terase, verdeata pe fatade, gradini interioare)  

-terenuri de sport (terenuri de fotbal, terenuri de golf etc.), terenuri de joaca, pajisti pentru bai de soare si alte parcuri 
recreative  
- ape statatoare si curgatoare (bazine, zone inundabile, elestee, bazine de inot, santuri, cursuri de apa, sisteme de canalizare)  
-plante pentru protectia impotriva zgomotului, vantului, eroziunii, vizibilitatii si a luminii orbitoare  

Aceasta clasa exclude:  
- productia comerciala si plantarea pentru productia comerciala a plantelor, pomilor, vezi diviziunile 01,02  
- activitatea din pepiniere (inclusiv pentru impaduriri), vezi 0130, 0230  
- pastrarea solului in buna stare ecologica pentru utilizarea in agricultura, vezi 0161  
- activitati de constructii in scopuri peisagistice, vezi sectiunea F  
- activitati de proiectare si arhitectura peisagistica, vezi 7111 

9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 
Aceasta clasa include:  

- productia de spectacole teatrale, concerte si spectacole de opera sau balet, in direct precum si alte productii scenice:  
-activitati ale grupurilor sau companiilor artistice, circurilor, orchestrelor sau formatiilor muzicale  
-activitati ale artistilor individuali cum ar fi actori, dansatori, muzicieni, recitatori sau crainici  

Aceasta clasa exclude:  
- activitati ale personalului teatral sau activitati ale agentilor sau agentiilor artistice, vezi 7490  
- activitati de casting, vezi 7810 

9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 
Aceasta clasa include:  

- activitati suport pentru interpretarea artistica, pentru organizarea in direct de spectacole teatrale, concerte, spectacole de opera sau 
balet si alte productii scenice: -activitati ale regizorilor, producatorilor, designerilor si constructorilor de decoruri, masinistilor, 
inginerilor de sunet si lumini, etc.  

- activitatile producatorilor sau organizatorilor de evenimente artistice transmise in direct, cu sau fara facilitati aferente.  
Aceasta clasa exclude:  

- activitati ale personalului teatral sau activitati ale agentilor sau agentiilor artistice, vezi 7490  
- activitati de casting, vezi 7810 

9003 Activitati de creatie artistica 
Aceasta clasa include:  

- activitati ale artistilor individuali, cum ar fi sculptori, pictori, caricaturisti, gravori etc.  
- activitati ale scriitorilor individuali, pentru toate subiectele, inclusiv lucrarile de fictiune, lucrarile tehnice etc.  
- activitati ale ziaristilor independenti  
- restaurari ale operelor de arta cum ar fi picturile etc.  
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Aceasta clasa exclude:  
- realizarea lucrarilor din piatra, in afara de lucrarile originale artistice, vezi 2370  
- restaurarea orgilor si a altor instrumente muzicale cu valoare istorica, vezi 3319  
- productia de filme cinematografice si video, vezi 5911; 5912  
- restaurari de mobila (cu exceptia restaurarilor de tipul celor din muzee), vezi 9524 

9321 Bâlciuri si parcuri de distractii 
Aceasta clasa include: 

- activitati ale balciurilor si parcurilor de distractii.  
- activitatile de exploatare a unei varietati de atractii, cum ar fi cursele mecanice, plimbarile pe apa, jocuri, expozitii, expozitii 

tematice si terenuri pentru picnic 

9329 Alte activitati recreative si distractive 
Aceasta clasa include: 

- activitati recreative si distractive (cu exceptia balciurilor si a parcurilor de distractii) neclasificate in alta parte:  
-activitati ale parcurilor recreative (fara cazare)  
-exploatarea facilitatilor de transport recreativ, de exemplu porturi turistice  
-exploatarea partiilor de schi -inchirierea echipamentului de agrement, ca parte integranta a facilitatilor recreative  
-targuri si expozitii de natura recreativa  
-activitati ale plajelor, inclusiv inchirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc.  
-functionarea ringurilor de dans  

- activitatile producatorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive in direct, altele decat cele artistice sau 
sportive, cu sau fara facilitati.  

Aceata clasa exclude:  
- functionarea telefericelor, funicularelor, schi-lifturilor, vezi 4939  
- croaziere de pescuit, vezi 5010, 5030  
- asigurarea spatiului si a facilitatilor pentru scurte sejururi ale vizitatorilor in parcuri, paduri recreative si pe terenuri de camping, vezi 

5530  
- parcuri de caravane, tabere recreative, tabere de vanatoare si pescuit, campinguri, vezi 5530  
- activitati de servire a bauturilor in discoteci, vezi 5630  
- activitati ale trupelor de teatru si de circ, vezi 9001 

9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 
Aceasta clasa include:  

- repararea de ceasuri, orologii si parti componente ale acestora, cum sunt carcase de ceasuri din toate materialele; mecanisme, 
cronometre etc.  

- repararea bijuteriilor  
Aceasta clasa exclude:  

- gravarea industriala a metalelor, vezi 2561  
- repararea de marcatoare de pontaj, compostoare pentru data si ora, intrerupatoare orare si a dispozitivelor similare pentru 

inregistrarea timpului, vezi 3313 
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Industria auto si componente 
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, masini mobile, aeronave, jucarii, mobila si alte utilizari:  
-anvelope pneumatice  
-anvelope pline (solide)  
-anvelope elastice  

- fabricarea camerelor de aer pentru anvelope;  
- fabricarea suprafetelor (benzilor) de rulare itersanjabile, a flapsurilor, a benzilor (,,cocoasa de camila”), pentru reconditionarea 

anvelopelor, etc.  
- reconstruirea si resaparea anvelopelor  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 2219  
- repararea, montarea sau inlocuirea anvelopelor si a camerelor de aer, vezi 4520 

2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de componente hidraulice si pneumatice (inclusiv pompe hidraulice, motoare hidraulice, cilindri hidraulici si pneumatici, 
valve hidraulice si pneumatice, furtunuri si fitinguri hidraulice si pneumatice)  

- fabricarea de echipamente de preparare a aerului pentru utilizare in sisteme pneumatice  
- fabricarea de echipamente hidraulice de transmisie  
- fabricarea de echipamente hidrostatice de transmisie  
- fabricarea de sisteme energetice pe baza de fluide  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de compresoare, vezi 2813  
- fabricarea de pompe pentru alte instalatii decat cele hidraulice, vezi 2813  
- fabricarea de supape pentru alte instalatii decat cele hidraulice, vezi 2814  
- fabricarea de echipamente de transmisie mecanica, vezi 2815 

2813 Fabricarea de pompe si compresoare 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de pompe de aer sau vid, compresoare de aer sau alte gaze  
- fabricarea de pompe pentru lichide, echipate sau nu cu instrumente de masura  
- fabricarea de pompe pentru echiparea motoarelor cu combustie interna: pompe de ulei, apa si combustibil pentru autovehicule etc. 
- fabricarea de pompe de mana  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de echipamente hidraulice si pneumatice, vezi 2812 

2814 Fabricarea de articole de robinetari 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de robinete si valve industriale, inclusiv valve regulatoare si robinete de admisie  
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- fabricarea de robinete si valve pentru instalatii sanitare  
- fabricarea de robinete si valve pentru instalatii de incalzire  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de valve din cauciuc vulcanizat nerigid, sticla sau din materiale ceramice, vezi 2219, 2319 sau 2344  
- fabricarea de supape de admisie si evacuare pentru motoare cu combustie interna, vezi 2811  
- fabricarea de valve hidraulice si pneumatice si fabricarea de echipamente de preparare a aerului pentru utilizarea in sisteme 

pneumatice, vezi 2812 

2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de rulmenti cu bile sau role si a partilor lor componente  
- fabricarea de echipament de transmisie a energiei mecanice:  

-arbori de transmisie si manivele: arbori cu came, arbori cotiti, etc.  
-carcase de rulmenti si lagare  

- fabricarea de angrenaje, cutii de viteza si alte dispozitive de schimbare a vitezelor  
- fabricarea de ambreiaje si cuplaje mecanice  
- fabricarea de volanti si scripeti  
- fabricarea de lanturi articulate  
- fabricarea de lanturi de transmisie  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea altor tipuri de lanturi, vezi 2593  
- fabricarea de echipament de transmisie hidraulica, vezi 2812  
- fabricarea de echipament de transmisie hidrostatica, vezi 2812  
- fabricarea de ambreiaje electromagnetice, vezi 2931  
- fabricarea de subansamble (organe de masini) ale echipamentelor de transmisie electrica ce sunt identificabile ca parti ale 

autovehiculelor sau avioanelor, vezi diviziunile 29 si 30 

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea masinilor de ridicat, manipulat, incarcat sau descarcat, actionate manual sau electric:  
-palane de ridicare si macarale, trolii, cabestane si vinciuri  
-macarale, poduri rulante, suporturi suspendate de prindere, macarale portal, etc.  
-utilaje mobile, dotate sau nu cu echipament de ridicat sau manipulat, autopropulsate sau nu, de tipul celor folosite in fabrici 
(inclusiv carucioare si roabe)  
-manipulatori si roboti industriali specializati pentru operatii de ridicare, manipulare, incarcare sau descarcare  

- fabricarea de conveioare, teleferice etc.  
- fabricarea de lifturi, scari si trotuare rulante  
- fabricarea de piese destinate echipamentelor de ridicare si manipulare  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de roboti industriali pentru utilizari multiple, vezi 2829  
- fabricarea de elevatoare si transportoare cu actionare continua, pentru utilizare in subteran, vezi 2892  
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- fabricarea de cupe mecanice, excavatore si incarcatoare cu cupe, vezi 2892  
- fabricarea de macarale plutitoare, macarale pentru calea ferata si automacarare, vezi 3011, 3020  
- instalarea lifturilor si scarilor rulante, vezi 4329 

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de autovehicule pentru pasageri  
- fabricarea de vehicule comerciale:  

-furgonete, camioane, tractoare rutiere pentru semiremorci etc.  
-fabricarea de autobuze, troleibuze si autocare  

- fabricarea de motoare pentru autovehicule  
- fabricarea de sasiuri pentru autovehicule  
- fabricarea de autovehicule diverse:  

-autovehicule pentru circulatia pe zapada, pentru terenuri de golf, autovehicule amfibii  
-autovehicule speciale pentru stins incendii, de maturat strazile, biblioteci mobile, automobile blindate, etc.  
-autobetoniere  
-vehicule de teren (ATV), automobile pentru karting si alte autovehicule similare, inclusiv masini de curse 

- reconstructia industriala a motoarelor de autovehicule  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea de motoare electrice (cu exceptia motoarelor de pornire), vezi 2711  
- fabricarea echipamentelor de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740  
- fabricarea de pistoane, segmenti si carburatoare, vezi 2811  
- fabricarea tractoarelor utilizate in agricultura, vezi 2830  
- fabricarea de tractoare utilizate in constructii sau minerit, vezi 2892  
- fabricarea de basculante (autocamion cu bena basculanta) destinate utilizarii in afara retelei rutiere, vezi 2892  
- fabricarea de caroserii pentru autovehicule, vezi 2920  
- fabricarea de piese electrice pentru autovehicule, vezi 2931  
- fabricarea de piese si accesorii pentru autovehicule, vezi 2932  
- fabricarea de tancuri si alte vehicule militare de lupta, vezi 3040  
- intretinerea, repararea si modificarea autovehiculelor, vezi 4520 

2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de caroserii, inclusiv cabine pentru autovehicule  
- fabricarea de elemente de caroserie pentru toate tipurile de autovehicule, pentru remorci si semiremorci  
- fabricarea de remorci si semiremorci:  

-pentru transportul de marfuri: tancuri (cisterne), remorci de transport etc.  
-pentru transport de pasageri: remorci de tip caravana etc.  

- fabricarea de containere destinate a fi utilizate pentru unul sau mai multe moduri de transport  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea de remorci si semiremorci special destinate utilizarii in agricultura, vezi 2830  
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- fabricarea de piese si accesorii pentru caroserii de autovehicule, vezi 2932  
- fabricarea de vehicule cu tractiune animala, vezi 3099 

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de echipamente electrice pentru autovehicule, cum ar fi generatoare, alternatoare, bujii cu scanteie, conductori de 
aprindere, sisteme electrice pentru actionat usi si geamuri, asamblarea dispozitivelor (aparatelor) de masura in tablourile de 
instrumente, regulatori de tensiune etc.  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de baterii pentru vehicule, vezi 2720  
- fabricarea de echipament de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740  
- fabricarea de pompe pentru autovehicule si motoare de autovehicule, vezi 2813 

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de parti si accesorii pentru autovehicule: -frane, cutii de viteza, osii, roti, sisteme de suspensie (amortizoare), radiatoare, 
tobe si tevi de esapament, catalizatori, ambreiaje, volane, coloane si casete de directie  

- fabricarea de parti si accesorii pentru caroserii de autovehicule: -centuri de siguranta, airbag-uri, usi, bare de protectie  
- fabricarea scaunelor de masina  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de anvelope, vezi 2211  
- fabricarea de furtunuri si centuri din cauciuc si alte produse din cauciuc, vezi 2219  
- fabricarea de pistoane, segmenti si carburatoare, vezi 2811  
- intretinerea, repararea si modificarea autovehiculelor, vezi 4520 

3020 Fabricarea materialului rulant 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea locomotivelor electrice, diesel, cu aburi si a altor tipuri de locomotive  
- fabricarea vagoanelor autopropulsate, pentru cai ferate sau linii de tramvai, vagoane si platforme autopropulsate pentru intretinerea 

sau repararea caii ferate  
- fabricarea de vagoane pentru cai ferate sau tramvaie, fara autopropulsie: -vagoane de pasageri, vagoane de marfa, vagoane-cisterna, 

vagoane si platforme cu autodescarcare, vagoane-atelier, vagoane-macara, tendere etc  
- fabricarea de repere speciale pentru locomotive (cai ferate sau linii de tramvai) sau material rulant: -boghiuri, axe si roti, frane si 

parti ale acestora; carlige si dispozitive de cuplare, tampoane si parti ale acestora; amortizoare; rame pentru vagoane si locomotive; 
caroserii; pasaje de conectare etc.  

- fabricarea de locomotive si vagoneti de mina  
- fabricarea de echipamente mecanice si electromecanice de semnalizare, de siguranta si de control al traficului pentru caile ferate, 

linii de tramvai, cai navigabile interioare, sosele, parcari, aeroporturi etc.  
- fabricarea banchetelor pentru vagoanele de calatori  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de sine de cale ferata neasamblate, vezi 2410  
- fabricarea dispozitivelor de asamblare a liniilor ferate, vezi 2599  
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- fabricarea de motoare electrice, vezi 2711  
- fabricarea de echipament electric de semnalizare, de siguranta sau de control a traficului, vezi 2790  
- fabricarea de motoare si turbine, vezi 2811 

3312 Repararea masinilor 
Aceasta clasa include: 

- repararea si intretinerea masinilor si echipamentelor industriale ca: ascutitul sau instalarea lamelor si fierastraielor pentru masinile 
industriale sau asigurarea serviciilor de reparatii prin sudura;  

- repararea masinilor si echipamentelor agricole si a altor masini si echipamente grele, industriale (de exemplu incarcatoare cu furca si 
alte echipamente de manipulare a materialelor, masini unelte, echipamente de refrigerare industriale, echipamente pentru constructii 
si utilaje miniere), masini si echipamente cuprinse in cadrul diviziunii 28.  

- repararea si intretinerea motoarelor, altele decat cele pentru autovehicule  
- repararea si intretinerea pompelor, compresoarelor si a echipamentelor similare  
- repararea si intretinerea utilajelor hidraulice  
- repararea valvelor  
- repararea angrenajelor si a elementelor de transmisie  
- repararea si intretinerea cuptoarelor industriale  
- repararea si intretinerea echipamentelor de ridicat si manipulat  
- repararea si intretinerea echipamentelor industriale de refrigerare si purificare a aerului  
- repararea si intretinerea utilajelor industriale de uz general  
- repararea altor masini-unelte portabile actionate electric  
- repararea si intretinerea masinilor unelte pentru prelucrarea metalului si a accesoriilor pentru acestea  
- repararea si intretinerea altor masini unelte  
- repararea si intretinerea tractoarelor utilizate in agricultura  
- repararea si intretinerea utilajelor agricole si a utilajelor pentru silvicultura si exploatare forestiera  
- repararea si intretinerea utilajelor metalurgice  
- repararea si intretinerea utilajelor miniere, utilajelor de constructii, utilajelor pentru zacamintele de petrol si gaze  
- repararea si intretinerea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului  
- repararea si intretinerea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si pielariei  
- repararea si intretinerea utilajelor pentru industria hartiei  
- repararea si intretinerea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului  
- repararea si intretinerea altor utilaje cu destinatie specifica din cadrul diviziunii 28  
- repararea si intretinerea masinilor de cantarit  
- repararea si intretinerea masinilor automate de vanzare a produselor  
- repararea si intretinerea inregistratoarelor de casa  
- rapararea si intretinerea masinilor de fotocopiat  
- repararea masinilor de calculat, electronice sau nu  
- repararea masinilor de scris  
Aceasta clasa exclude:  
- instalarea cuptoarelor si a altor echipamente de incalzire, vezi 4322  
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- repararea calculatoarelor, vezi 9511 

3314 Repararea echipamentelor electrice 
Aceasta clasa include:  

- repararea si intretinerea bunurilor din cadrul diviziunii 27, cu exceptia celor din clasele grupei 275 (aparatura de uz casnic).  
- repararea si intretinerea transformatoarelor electrice de retea, de distributie si speciale  
- repararea si intretinerea motoarelor, generatoarelor si a grupurilor electrogene  
- repararea si intretinerea aparatajului electric de conexiuni si panourile de comanda  
- repararea si intretinerea releelor si a dispozitivelor de comanda industriale  
- repararea si intretinerea bateriilor de pile electrice si acumulatori  
- repararea si intretinerea echipamentului electric de iluminat  
- repararea si intretinerea cablurilor conducatoare si izolatoare de electricitate pentru circuite electrice  

Aceasta clasa exclude:  
- repararea si intretinerea calculatoarelor si echipamentelor periferice, vezi 9511  
- repararea si intretinerea echipamentului de telecomunicatii, vezi 9512  
- repararea si intretinerea aparatelor electronice de larg consum, vezi 9521  
- repararea ceasurilor, vezi 9525 

3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
Aceasta clasa include: 

- repararea si intretinerea altor echipamente de transport din cadrul diviziunii 30, cu exceptia motocicletelor si a bicicletelor  
- repararea si intretinerea locomotivelor si vagoanelor de cale ferata (exclusiv reconstructia si transformarea industriala)  
- repararea saretelor si a carutelor cu tractiune animala  
Aceasta clasa exclude:  
- reparatiile capitale si reconstructia industriala a locomotivelor si vagoanelor de cale ferata, vezi 3020  
- repararea si intretinerea vehiculelor militare de lupta, vezi 3040  
- repararea si intretinerea carucioarelor pentru cumparaturi, vezi 3311  
- repararea si intretinerea motoarelor pentru locomotive, vezi 3312  
- repararea si intretinerea motocicletelor, vezi 4540  
- repararea bicicletelor, vezi 9529 

3319 Repararea altor echipamente 
Aceasta clasa include: 

- repararea si intretinerea echipamentelor neincluse in alte grupe ale acestei diviziuni  
- repararea plaselor de pescuit, inclusiv carpitul acestora  
- repararea franghiilor, funiilor, panzelor de vele si prelatelor  
- repararea sacilor pentru depozitarea ingrasamintelor si substantelor chimice  
- repararea sau reconditionarea paletilor din lemn, a tamburilor sau cilindrilor de incarcare si a articolelor similare  
- repararea jocurilor cu bile si a altor jocuri actionate prin introducerea unei monede  
- restaurarea orgilor si a altor instrumente muzicale istorice  

Aceasta clasa exclude:  
- repararea mobilierului de uz casnic sau pentru birou, restaurarea mobilei, vezi 9524  
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- repararea bicicletelor, vezi 9529  
- repararea si modificarea articolelor de imbracaminte, vezi 9529 

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 
Aceasta clasa include:  

- vanzarea cu ridicata si cu amanuntul a vehiculelor noi si a celor uzate: -autovehicule de pasageri, inclusiv autovehicule de pasageri 
specializate ca ambulante si microbuze, etc.(sub 3,5 tone) 

- vanzarea cu ridicata si cu amanuntul a autovehiculelor de teren ca jeep-urile (sub 3,5 tone)  
Aceasta clasa exclude:  

- vanzarea cu ridicata si cu amanuntul a pieselor si accesoriilor pentru autovehicule, vezi 453  
- inchirierea autovehiculelor cu sofer, vezi 4939  
- inchirierea autovehiculelor fara sofer, vezi 7711 

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
Aceasta clasa include:  

- intretinerea si repararea autovehiculelor:  
-reparatii mecanice 
-reparatii electrice  
-repararea sistemelor electronice de injectie  
-intretinerea uzuala (curenta)  
-reparatii ale caroseriei  
-reparatii ale unor piese ale motorului  
-spalare, lustruire etc.  
-vopsire -repararea parbrizelor  
-repararea scaunelor din autovehicule  
-repararea, montarea sau inlocuirea anvelopelor si a camerelor de aer  
-tratamentul anti-rugina  
-instalarea de piese si accesorii optionale care nu fac parte din procesul de fabricatie  

Aceasta clasa exclude:  
- resaparea si reconditionarea pneurilor, vezi 2211 

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 

4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 
Aceasta clasa exclude:  

- vanzarea cu amanuntul a carburantilor, vezi 4730 

4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor 
Aceasta clasa include:  

- vanzarea cu ridicata si cu amanuntul a motocicletelor, inclusiv a motoretelor  
- vanzarea cu ridicata si cu amanuntul, inclusiv prin agenti comisionari si case de comenzi prin posta, de piese si accesorii pentru 

motociclete  
- intretinerea si repararea motocicletelor  

Aceasta clasa exclude:  
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- vanzarea cu ridicata de biciclete, a pieselor si accesoriilor aferente, vezi 4649  
- vanzarea cu amanuntul de biciclete, a pieselor si accesoriilor aferente, vezi 4764  
- inchirierea de motociclete, vezi 7739  
- repararea si intretinerea bicicletelor, vezi 9529 

 

Tehnologia informatiilor si telecomunicatii 
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de semiconductori si alte componente pentru instalatii electronice  
- fabricarea de condensatoare electronice  
- fabricarea de rezistori electronici  
- fabricarea de microprocesoare  
- fabricarea de tuburi electronice  
- fabricarea de conectori electronici  
- fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate  
- fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)  
- fabricarea de diode, tranzistori si dispozitive semiconductoare similare  
- fabricarea de inductori (de exemplu bobine de impedanta, transformatoare), de tipul componentelor electronice  
- fabricarea cristalelor si ansamblelor de cristale electronice  
- fabricarea de solenoizi, comutatoare si traductori pentru aplicatii electronice  
- fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate  
- fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasma, polimeri, LCD)  
- fabricarea diodelor emitatoare de lumina (LED)  
- fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diversi, etc.  

Aceasta clasa exclude:  
- tiparirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812  
- fabricarea ecranelor pentru calculatoare si televizor, vezi 2620, 2640  
- fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi 2612  
- fabricarea de tuburi de raze X si a dispozitivelor similare de radiatii vezi 2660  
- fabricarea de echipamente si instrumente optice, vezi 2670  
- fabricarea de dispozitive similare pentru aplicatii electrice, vezi 27  
- fabricarea de startere, vezi 2711  
- fabricarea de relee electrice, vezi 2712  
- fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi 2733  
- fabricarea de echipamente complete este clasificata in alta parte, in baza clasificarii intregului echipament 

2612 Fabricarea altor componente electronice 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea placilor cu circuite imprimate asamblate  
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- activitatea de montare a componentelor pe placi de circuite imprimate  
- fabricarea cardurilor de interfata (de exemplu pentru sunet, video, control, retea, modemuri)  

Aceasta clasa exclude:  
- tiparirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812  
- fabricarea placilor cu circuite imprimate, vezi 2611 

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea si/sau asamblarea calculatoarelor electronice, cum ar fi calculatoare de viteza si capacitate de stocare mare, calculatoare 
de birou, calculatoare portabile si servere precum si fabricarea echipamentelor periferice pentru calculatoare, cum ar fi dispozitive de 
stocare si de intrare/iesire (imprimante, monitoare, tastaturi). Calculatoarele pot fi analogice, digitale sau hibride. Calculatoarele 
digitale sunt dispozitive care efectueaza urmatoarele operatiuni: (1) stocheaza programul sau programele de prelucrare si datele 
intermediare necesare pentru executia acestuia; (2) pot fi programate liber, in conformitate cu necesitatile utilizatorului; (3) 
efectueaza calcule aritmetice specificate de catre utilizator; (4) executa, fara interventie umana, un program de prelucrare care 
solicita calculatorului sa isi modifice executia prin decizia logica in timpul ciclului de prelucrare. Calculatoarele analogice sunt 
capabile sa simuleze modele matematice si sa cuprinda cel putin elemente de control si programare analogica.  

- fabricarea de calculatoare de birou  
- fabricarea de calculatoare portabile (laptop-uri)  
- fabricarea de calculatoare de mare viteza si capacitate de stocare mare  
- fabricarea de minicalculatoare portabile (de exemplu PDA – asistent personal digital)  
- fabricarea unitatilor de disc magnetic si a altor dispozitive de stocare  
- fabricarea de unitati de discuri optice (de exemplu CD-RW, CD-ROM,DVD-ROM, DVD-RW)  
- fabricarea de imprimante  
- fabricarea de monitoare  
- fabricarea de tastaturi  
- fabricarea tuturor tipurilor de mouse-uri, joystick-uri si accesorii pentru acestea  
- fabricarea de terminale de calculatoare specializate  
- fabricarea de calculatoare - server  
- fabricarea de scanere, inclusiv a celor pentru coduri de bare  
- fabricarea de cititoare de cartele inteligente (carduri smart)  
- fabricarea de casti pentru simularea realitatii virtuale  
- fabricarea de proiectoare  
- fabricarea terminalelor de calculator, cum sunt automatele bancare (ATM-uri), puncte de vanzare (POS), ce opereaza fara comenzi 

mecanice  
- fabricarea echipamentului de birou multifunctional capabil a executa doua sau mai multe dintre urmatoarele functii: printare, 

scanare, copiere, fax  
Aceasta clasa exclude:  

- reproducerea suportilor inregistrati (suporti de calculator, audio, video etc.), vezi 182  
- fabricarea componentelor electronice si a ansamblurilor electronice utilizate in calculatoare si unitati periferice, vezi 261  
- fabricarea modemurilor interne/externe pentru calculatoare, vezi 2612  
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- fabricarea cardurilor, a modulelor si ansamblurilor de interfata, vezi 2612  
- fabricarea placilor cu componente electronice asamblate, vezi 2612  
- fabricarea modemurilor, echipamentelor de transmisie, vezi 2630  
- fabricarea comutatoarelor digitale de comunicatii, a echipamentului pentru transmisii de date (de exemplu punti, routere, porti), vezi 

2630  
- fabricarea de aparate electronice de larg consum, cum ar fi aparatele de redare CD-uri si DVD-uri, vezi 2640  
- fabricarea monitoarelor de televiziune si a display-urilor, vezi 2640  
- fabricarea consolelor pentru jocuri video, vezi 2640  
- fabricarea suportilor optici si magnetici neinregistrati, pentru calculatoare sau alte dispozitive, vezi 2680 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea echipamentelor de telefonie si de comunicatii de date utilizate pentru a transmite electronic semnale prin cabluri sau prin 
aer, cum ar fi transmisiile radio si de televiziune, si echipamente de comunicatii fara fir.  

- fabricarea de echipament tip PBX  
- fabricarea de telefoane fara fir  
- fabricarea de echipament pentru centralele telefonice particulare  
- fabricarea echipamentului telefonic si pentru fax, inclusiv a robotilor pentru telefon  
- fabricarea de echipamente pentru transmisii de date, cum ar fi punti, routere si porti  
- fabricarea antenelor pentru transmisie si receptie  
- fabricarea echipamentului de televiziune prin cablu  
- fabricarea de echipamente tip pager  
- fabricarea telefoanelor celulare  
- fabricarea echipamentului mobil de comunicatii  
- fabricarea de echipament de studio si de transmisie pentru radio si televiziune, inclusiv a camerelor de televiziune  
- fabricarea modemurilor, a echipamentelor de transmisie  
- fabricarea sistemelor de alarma impotriva efractiilor si de avertizare in caz de incendii, care trimit semnale catre o statie de control  
- fabricarea transmitatoarelor de radio si televiziune  
- fabricarea dispozitivelor de comunicatii utilizand semnale infrarosii (de exemplu telecomenzi)  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea componentelor si subansamblelor electronice utilizate in echipamentele de comunicatii, inclusiv modemurile 

interne/externe, vezi 2612  
- fabricarea placilor cu circuite imprimate asamblate, vezi 2612  
- fabricarea de calculatoare si de echipamente periferice pentru acestea, vezi 2620  
- fabricarea echipamentului audio si video de larg consum, vezi 2640  
- fabricarea dispozitivelor GPS, vezi 2651  
- fabricarea tabelelor electronice de marcaj, vezi 2790  
- fabricarea semafoarelor, vezi 2790 

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie 
Aceasta clasa cuprinde:  
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- fabricarea sistemelor si instrumentelor de cautare, detectie, navigatie, ghidare utilizate in aeronautica si navigatia maritima; 
dispozitive automate de control si reglare pentru instalatii de incalzire, climatizare, refrigerare; instrumente si dispozitive pentru 
masurarea, afisarea, indicarea, inregistrarea, transmiterea si reglarea temperaturii, umiditatii, presiunii, vidului, combustiei, 
debitului, nivelului, vascozitatii, densitatii, aciditatii, concentratiei si miscarii de rotatie; contoare si dispozitive de inregistrat pentru 
fluide;instrumente pentru masurarea si verificarea caracteristicilor electrice si a semnalelor electrice; dispozitive si sisteme 
deinstrumente pentru analize de laborator ale compozitiei sau concentratiei fizice sau chimice a mostrelor de materiale solide, 
lichide, gazoase sau materiale compozite; alte instrumente de masura si verificare si parti componente ale acestora.  

- fabricarea echipamentelor nonelectrice de masura, verificare si navigatie (cu exceptia uneltelor mecanice simple).  
- fabricarea de instrumente pentru motoarele de avion  
- fabricarea echipamentului de testare a emanatiilor automobilelor  
- fabricarea de instrumente meteorologice  
- fabricarea echipamentului de verificare si inspectie a proprietatilor fizice ale materialelor  
- fabricarea masinilor poligraf (pentru inregistrare)  
- fabricarea instrumentelor de detectare si monitorizare a radiatiilor  
- fabricarea de instrumente topografice  
- fabricarea termometrelor de tip lichid-in-sticla si bimetal (cu exceptia termometrelor medicale)  
- fabricarea de umidostate  
- fabricarea dispozitivelor de reglare a cantitatii de hidrogen  
- fabricarea de aparate de control pentru arzatoare  
- fabricarea spectrometrelor  
- fabricarea manometrelor  
- fabricarea de contoare (de exemplu de apa, gaze, energie electrica)  
- fabricarea debitmetrelor si a inregistratoarelor de debit  
- fabricarea contoarelor de pontaj  
- fabricarea detectoarelor de mine, a generatoarelor de semnal, detectoare de metale  
- fabricarea echipamentului de cautare, detectare, navigare (inclusiv sonare) utilizat in aeronautica si navigatie maritima, inclusiv 

geamandurile sonice  
- fabricarea de echipament radar  
- fabricarea dispozitivelor GPS  
- fabricarea de aparate de control a calitatii mediului si dispozitive automate de control pentru protectia mediului  
- fabricarea echipamentului de masurare si inregistrare (de exemplu inregistrator de zbor)  
- fabricarea detectoarelor de miscare  
- fabricarea instrumentelor analitice de laborator (de exemplu echipament pentru analiza sangelui)  
- fabricarea placilor gradate (scala gradata) de laborator, balante, incubatoare si diverse aparate de laborator pentru masurare, 

verificare, etc.  
- fabricarea altor dispozitive de masurare si control, cum ar fi echipamentul de detectare a radiatiilor, termometrele (cu exceptia celor 

medicale de tip bimetalic), instrumente meteorologice.  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea de roboti pentru telefon, vezi 2630  



Lista codurilor CAEN aferente Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-2020 

- fabricarea de echipamente pentru teste medicale si pentru radiologie, vezi 2660  
- fabricarea echipamentului optic de pozitionare, vezi 2670  
- fabricarea de dictafoane, vezi 2823  
- fabricarea dispozitivelor de cantarire (altele decat balantele de laborator), nivele, rulete de masurat etc., vezi 2829  
- instalarea echipamentelor de masura si control pentru procese industriale, vezi 3320  
- fabricarea uneltelor mecanice simple de masurare (de exemplu benzi pentru masurare, sublere, micrometre), vezi clasa de fabricare 

potrivit materialului principal utilizat 

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica  
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de cabluri cu fibra optica pentru transmisii de date sau transmisii de imagini in direct  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea de fibre sau fire din sticla, vezi 2314  
- fabricarea de seturi de cabluri optice sau ansambluri cu conectori sau alte accesorii, clasificate in functie de aplicatia pentru care sunt 

destinate, vezi 2612 

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de fire si cabluri izolate, confectionate din otel, cupru, aluminiu  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea (tragerea) de fire, vezi 2334, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445  
- fabricarea de cabluri pentru calculator, imprimanta, cabluri USB si a seturilor de cabluri similare, vezi 2612  
- fabricarea de seturi de cabluri electrice cu fire izolate si conectori, vezi 2790  
- fabricarea de seturi de cabluri, echipamente de cabluri si ansambluri similare de cabluri pentru automobile, vezi 2931 

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de dispozitive pentru cabluri conducatoare si nonconducatoare de electricitate pentru circuitele electrice, indiferent de 
material.  

- fabricarea de dispozitive de conectare, conductori electrici (cu exceptia comutatoarelor)  
- fabricarea de intrerupatoare pentru scurtcircuit  
- fabricarea de dulii de lampa  
- fabricarea de dispozitive antiaprindere  
- fabricarea de comutatoare pentru circuitele electrice (de exemplu, comutatoare de presiune, butoane, comutatoare cu decuplare 

automata, intrerupator electric basculant)  
- fabricarea de dulii si borne de iesire electice  
- fabricarea de cutii pentru conexiunile electrice (de exemplu: cutii de jonctiune, de distributie, de comutare)  
- fabricarea de tubulatura si elemente de legatura pentru circuite electrice  
- fabricarea de echipament pentru stalpi si linii de transmisie  
- fabricarea de dispozitive de conexiune izolatoare de curent din material plastic, inclusiv cutii de jonctiune din material plastic, placi 

frontale si articole similare, fitinguri din material plastic pentru liniile de inalta tensiune si protectii ale comutatoarelor  
Aceasta clasa exclude:  
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- fabricarea de piese izolante din ceramica, vezi 2343  
- fabricarea de componente electronice de tip conectori, prize si comutatori, vezi 2612 

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de masini de calculat  
- fabricarea de masini de adunat, case de inregistrare  
- fabricarea de masini de calculat, electronice sau nu  
- fabricarea de masini pentru manipularea corespondentei (masini de ambalat in plicuri si sortat corespondenta), de masini de adunat 

(coli)  
- fabricarea de masini de scris  
- fabricarea de masini de stenografiat  
- fabricarea de echipament de birou pentru indosariere (coperti de plastic sau snur de legare)  
- fabricarea de masini de emis bilete  
- fabricarea de masini de numarat si ambalat monede  
- fabricarea de masini de ascutit creioane  
- fabricarea de aparate de capsat si de indepartat capsele  
- fabricarea de masini de vot  
- fabricarea de distribuitoare pentru benzi adezive  
- fabricarea de masini de perforat  
- fabricarea de case de inregistrare, ce opereaza mecanic  
- fabricarea de aparate de fotocopiat  
- fabricarea de cartuse cu toner  
- fabricarea de table scolare, table albe, table pentru marker, etc.  
- fabricarea de dictafoane  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de calculatoare si de echipamente periferice, vezi 2620 

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului 
Aceasta clasa include:  

- comertul cu ridicata al calculatoarelor si echipamentelor periferice  
- comertul cu ridicata al software-ului  

Aceasta clasa exclude:  
- comertul cu ridicata al componentelor electronice, vezi 4652  
- comertul cu ridicata al echipamentelor de birou (exceptand calculatoarele si echipamentele periferice), vezi 4666 

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii 
Aceasta clasa include:  

- comertul cu ridicata al lampilor si tuburilor electronice  
- comertul cu ridicata al dispozitivelor semiconductoare  
- comertul cu ridicata al microcipurilor si circuitelor integrate  
- comertul cu ridicata al circuitelor imprimate  
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- comertul cu ridicata al casetelor audio si video neinregistrate, al dischetelor, al discurilor magnetice si optice (CD-uri, DVD-uri)  
- comertul cu ridicata al echipamentelor telefonice si de comunicatii  

Aceasta clasa exclude:  
- comertul cu ridicata al casetelor audio si video inregistrate, CD-urilor si DVD-urilor inregistrate, vezi 4643  
- comertul cu ridicata al calculatoarelor si echipamentelor periferice, vezi 4651 

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 
Aceasta clasa include:  

- comertul cu ridicata al masinilor si echipamentelor de birou, cu exceptia calculatoarelor si echipamentelor periferice ale 
calculatoarelor  

Aceasta clasa exclude:  
- comertul cu ridicata al calculatoarelor si echipamentelor periferice, vezi 4651  
- comertul cu ridicata al pieselor electronice si echipamentelor telefonice si de comunicatii, vezi 4652 

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine 
Aceasta clasa include:  

- vanzarea cu amanuntul a calculatoarelor  
- vanzarea cu amanuntul a echipamentelor periferice pentru calculatoare  
- vanzarea cu amanuntul a consolelor pentru jocuri video  
- vanzarea cu amanuntul a software-ului de utilizare generala, inclusiv al jocurilor video  

Aceasta clasa exclude:  
- vanzarea cu amanuntul a discurilor si benzilor neinregistrate, vezi 4763 

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 

5829 Activitati de editare a altor produse software 
Aceasta clasa include: 

- editarea de software de utilizare generala, inclusiv transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat pentru o anumita piata pe 
cont propriu: -sisteme de operare 

       -aplicatii pentru întreprinderi si alte aplicatii 
Aceasta clasa exclude: 

- reproducerea de produse software, vezi cod CAEN 1820 
- vânzarea cu amanuntul de programe software de utilizare generala, vezi cod CAEN 4741 
- productia de software neasociata cu editarea, inclusiv transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat pentru o anumita piata, 

pe baza de tarif sau contract, vezi cod CAEN 6201 
- furnizarea on-line de programe software (gazduirea de aplicatii si servicii de furnizare a acestora), vezi cod CAEN 6311 

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 
Aceasta clasa cuprinde:  

- activitati de exploatare, intretinere si furnizare a accesului la facilitatile de transmisie a vocii, datelor, a unui text, a sunetelor si 
imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicatii formata din retele de cabluri. Facilitatile de transmisie care desfasoara 
aceste activitati se bazeaza pe o singura tehnologie, fie pe o combinatie de tehnologii.  
In mod specific, aceste activitati includ:  

1) exploatarea si intretinerea instalatiilor de comutare si transmitere pentru a asigura comunicatia intre doua puncte prin 
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intermediul: liniilor terestre, a microundelor sau o combinatie de linii terestre si conexiuni prin satelit  
2) exploatarea sistemelor de distributie prin cablu (de exemplu: pentru distributia de date si semnale de televiziune)  
3) furnizarea de servicii de comunicatii telegrafice precum si a altor comunicatii non-vocale.  

- asigurarea accesului la Internet prin operatorul infrastructurii de retele cu cablu.  
Aceasta clasa exclude:  

- recomercializarea serviciilor de telecomunicatii, vezi 6190 

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 
Aceasta clasa include:  

- activitati de expoatare, intretinere si asigurare a accesului la facilitatile de transmisie a vocii, datelor, informatiilor, sunetelor si 
imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicatii fara cablu. Aceste facilitati ofera transmisia multidirectionala prin 
intermediul undelor aeriene si se bazeaza fie pe tehnologie unica fie pe o combinatie de tehnologii.  

- activitatile de intretinere si exploatare a facilitatilor de comunicatii prin pager, precum si a retelelor de telecomunicatii de telefonie 
celulara si altor tipuri de telecomunicatii prin retele fara cablu.  

- asigurarea accesului la internet prin operatorul infrastructurii de retele fara cablu.  
Aceasta clasa exclude:  

- recomercializarea serviciilor de telecomunicatii, vezi 6190 

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 
Aceasta clasa include:  

- activitati de expoatare, intretinere si asigurare a accesului la facilitatile de transmisie a vocii, datelor, informatiilor, sunetelor si 
imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicatii prin satelit.  

- furnizarea programelor audio si video, primite de la canalele, retelele si statiile de televiziune sau retele de radio, catre consumatori, 
prin sisteme de satelit casnice. Unitatile clasificate aici nu produc in general programe de radio sau TV. Aceasta  

- asigurarea accesului la Internet prin operatorul infrastructurii de transmisie prin satelit.  
Aceasta clasa exclude:  

- recomercializarea serviciilor de telecomunicatii, vezi 6190 

6190 Alte activitati de telecomunicatii 
Aceasta clasa include:  

- furnizarea de telecomunicatii specializate, cum ar fi operatii de urmarire prin satelit, telemetrie si exploatarea statiilor radar  
- exploatarea statiilor terminale de satelit si a facilitatilor anexe, conectate operational cu unul sau mai multe sisteme de comunicatii 

terestre si capabile de a transmite sau de a receptiona informatii de la sateliti  
- asigurarea accesului la Internet prin retele, care nu sunt in posesia sau sub controlul furnizorului de acces la Internet, cum ar fi 

accesul la internet prin dial-up etc.  
- asigurarea accesului la telefonie si Internet in unitati deschise publicului  
- asigurarea serviciilor telecomunicatiilor prin conexiuni telecom existente:  

-furnizarea de servicii de telefonie prin Internet  
-recomercializarea de servicii de telecomunicatii (adica achizitionarea si revanzarea capacitatii retelei fara a furniza servicii 
suplimentare).  

Aceasta clasa exclude:  
- asigurarea accesului la internet de catre operatorii infrastructurii de telecomunicatii, vezi 6110, 6120, 6130 
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6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda 
Aceasta clasa include:  

- activitatile de scriere (programare), modificare, testare si asistenta privind produsele software.  
- scrierea de programe urmand indicatiile utilizatorilor (programe orientate pe client).  
- proiectarea structurii si continutului si/sau scrierea codului de calculator necesar pentru a crea si implementa:  

-sisteme software  
-aplicatii software  
-baze de date  
-pagini web  
-adaptarea software-ului potrivit cerintelor specifice, adica modificarea si configurarea unei aplicatii existente astfel incat 
devine compatibila si functionala, potrivit mediului sistemului informatic al clientului  

Aceasta clasa exclude:  
- publicarea pachetelor de programe, vezi 5829  
- transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat pentru o anumita piata, pe cont propriu, vezi 5829  
- planificarea si proiectarea sistemelor de calcul electronic ce integreaza echipament, software si tehnologii de comunicatii, chiar daca 

software-ul furnizat este o componenta integranta, vezi 6202 

6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei 
Aceasta clasa include:  

- planificarea si proiectarea sistemelor de calculatoare ce integreaza hardware, software si tehnologii de comunicatii.  
- Serviciile de consultanta pot include si activitatea de pregatire a utilizatorilor. 

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
Aceasta clasa include:  

- activitati de management si exploatare, in locatie, a sistemelor de calculatoare ale clientilor si/sau a facilitatilor de prelucrare a 
datelor, precum si serviciile anexe pentru acestea. 

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 
Aceasta clasa include:  

- alte activitati privind tehnologia informatiei si activitati anexe care nu sunt clasificate in alta parte, cum ar fi:  
-servicii de recuperare a informatiilor din calculatoare in caz de dezastru  
-instalarea calculatoarelor personale  
-servicii de instalare a software  

Aceasta clasa exclude:  
- instalarea calculatoarelor de mare viteza si capacitate de stocare (mainframe) si a echipamentelor similare, vezi 3320  
- programe pentru calculator, vezi 6201  
- consultanta privind calculatoarele, vezi 6202  
- activitati de management a mijloacelor de calcul, vezi 6203 -prelucrarea datelor si administrarea paginilor web, vezi 6311 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 
Aceasta clasa include:  

- asigurarea infrastructurii pentru serviciile de gazduire a paginilor web, de prelucrare a datelor si activitati conexe.  
- activitati specializate de gazduire, cum ar fi gazduirea paginilor web, servicii de streaming (organizare fluxuri) sau gazduire de 
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aplicatii.  
- activitatile de prelucrare a datelor includ prelucrarea completa si elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor furnizate de 

catre clienti sau asigurarea prelucrarii automate a datelor si servicii de introducere a datelor, inclusiv activitati de rulare a bazei de 
date (executare functiuni).  

Aceasta clasa exclude:  
- activitatile unde furnizorul foloseste computerul doar ca un instrument de lucru (unealta) sunt clasificate potrivit naturii serviciilor 

furnizate. 

6312 Activitati ale portalurilor web 
Aceasta clasa include:  

- operarea site-urilor web care folosesc un motor de cautare pentru a genera si intretine bazele de date extensibile cu adrese Internet, 
intr-un format usor de cautat  

- operarea altor site-uri web care actioneaza ca portaluri pentru Internet, cum sunt site-urile media care ofera un continut actualizat 
periodic.  

Aceasta clasa exclude:  
- activitatea de editare a cartilor, ziarelor, jurnalelor pe Internet, vezi diviziunea 58  
- activitatea de difuzare a programelor pe Internet, vezi diviziunea 60 

6399 Alte activitati de servicii informationale 
Aceasta clasa include:  

- alte activitati de servicii informationale neclasificate in alta parte, cum ar fi:  
-servicii de informatie telefonica bazate pe calculator  
-servicii de cautare a informatiilor, pe baza de tarif sau contract  
-servicii de grupare a stirilor; informatii din ziare, etc.  

Aceasta clasa exclude:  
- activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call centre), vezi 8220 

9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
Aceasta clasa include:  

- repararea echipamentului electronic, cum ar fi calculatoarele, masinile de calculat si echipamentele periferice.  
- repararea si intretinerea de:  

-calculatoare de birou  
-calculatoare portabile (laptop-uri)  
-unitati de disc magnetic, unitati optice si alte dispozitive de stocare  
-unitati de disc optic (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM,. DVD-RW)  
-imprimante  
-monitoare  
-tastaturi  
-mouse-uri, joystick-uri si accesorii pentru acestea  
-modemuri interne si externe  
-terminale de computer specializate  
-servere  
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-scanere, inclusiv scanere pentru coduri de bare -cititoare de cartele inteligente (smart card)  
-casti pentru simularea realitatii virtuale -proiectoare pentru calculator  

- repararea si intretinerea de:  
-terminale pentru calculatoare, cum sunt automatele bancare (ATM); puncte de vanzare (POS), ce opereaza fara comenzi mecanice  
-mini-calculatoare portabile (PDA-uri –personal digital asistent)  

Aceasta clasa exclude:  
- repararea si intretinerea echipamentelor de tip modem, vezi 9512 

9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 
Aceasta clasa include:  

- repararea si intretinerea echipamentelor de comunicatii cum ar fi:  
-telefoane fara fir  
-telefoane celulare  
-echipamente modem  
-fax-uri  
-echipament de transmitere pentru comunicatii (de exemplu. routere, punti, modemuri)  
-aparate de radio emisie-receptie  
-camere profesionale video si de televiziune 

 

Procesarea alimentelor si bauturilor 
1011 Productia si conservarea carnii 
Aceasta clasa include:  

- activitati ale abatoarelor angajate in sacrificarea, sortarea sau ambalarea carnii: vita, porc, miel, iepure, oaie, etc.  
- productia de carne proaspata, refrigerata sau congelata, in carcase  
- productia de carne proaspata, refrigerata sau congelata, transata.  
- sacrificarea si prelucrarea balenelor, pe uscat sau pe vase specializate  
- productia de piei brute si piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obtinerea lanii de oaie  
- productia de untura si alte grasimi comestibile de origine animala  
- prelucrarea organelor si maruntaielor de animale  
- productia de lana trasa  

Aceasta clasa exclude:  
- productia grasimii comestibile de pasare, vezi 1012  
- ambalarea carnii, vezi 8292 

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 
Aceasta clasa include:  

- activitati ale abatoarelor angajate in sacrificarea, prelucrarea sau conservarea carnii de pasare  
- productia de carne de pasare proaspata, refrigerata sau congelata si transarea acesteia in portii  
- productia grasimilor comestibile de pasare  
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- productia de pene si puf  
Aceasta clasa exclude:  

- ambalarea carnii, vezi 8292 

1013 Fabricarea produselor din carne 
Aceasta clasa include:  

- productia de carne uscata, sarata sau afumata  
- fabricarea preparatelor din carne: carnati, salam, pateu, sunca fiarta, etc.  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de preparate refrigerate si a mancarurilor din carne de pasare, vezi 1085  
- fabricarea supelor continand carne, vezi 1089  
- comertul cu ridicata al carnii si al produselor din carne , vezi 4632  
- ambalarea carnii, vezi 8292 

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 
Aceasta clasa include:  

- activitatea de preparare si conservare a pestelui, crustaceelor si molustelor si anume: refrigerarea, congelarea, uscarea, afumarea, 
sararea, punerea la saramura, conservarea etc.  

- obtinerea de preparate din peste, crustacee si moluste: fileuri de peste, icre, caviar, inlocuitori de caviar etc.  
- productia de faina de peste destinata consumului uman sau pentru hrana animalelor  
- productia de faina si produse solubile din peste si din alte animale acvatice, improprii pentru consumul uman  
- activitatea navelor angajate numai in prelucrarea si conservarea pestelui (nave uzina)  
- activitatea de prelucrare a algelor marine  

Aceasta clasa exclude:  
- activitatile de prelucrare si conservare a pestelui de catre navele angajate in activitatea de pescuit vezi 0311  
- activitatile de prelucrare a carnii de balena, pe uscat sau pe vase specializate, vezi 1011  
- productia de uleiuri si grasimi din materii marine, vezi 1041  
- fabricarea mancarurilor din peste congelat, etc., vezi 1085  
- fabricarea supelor de peste, vezi 1089 

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea preparatelor din cartofi congelati  
- fabricarea piureului din cartofi deshidratati  
- fabricarea snacks-urilor din cartofi  
- fabricarea cartofilor pai  
- fabricarea fainii si a pudrei de cartofi  
- curatarea (cojirea) industriala a cartofilor 

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea sucurilor de fructe sau legume  
- fabricarea concentratelor din fructe si legume proaspete 
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1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea produselor alimentare continand in principal fructe sau legume, cu exceptia mancarurilor gata preparate sub forma 
congelata sau de conserve  

- activitatea de conservare a fructelor, nucilor sau legumelor: congelarea, uscarea, conservarea in ulei sau in otet, ambalarea in cutii de 
conserve etc.  

- fabricarea produselor alimentare din fructe si legume  
- fabricarea gemurilor, marmeladelor si jeleurilor  
- prajirea nucilor  
- fabricarea preparatelor si pastelor din nuci  
- fabricarea preparatelor alimentare perisabile din fructe si legume, ca de exemplu:  

-salate, amestecuri de salate ambalate (impachetate)  
-legume curatate sau taiate  
-branza din soia (tofu)  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea sucurilor de fructe sau legume, vezi 1032  
- fabricarea fainii sau prafului din legume uscate, vezi 1061  
- conservarea fructelor si nucilor in zahar (fructe confiate), vezi 1082  
- fabricarea mancarurilor din legume, vezi 1085  
- fabricarea concentratelor artificiale, vezi 1089 

1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea uleiurilor vegetale nerafinate de: masline, soia, palmier, floarea soarelui, bumbac, rapita, mustar, in, etc.  
- fabricarea fainii sau a pulberii nedegresate din seminte oleaginoase, nuci sau samburi oleaginosi  
- fabricarea uleiurilor vegetale rafinate: ulei de masline, ulei de soia etc.  
- operatiunile de prelucrare a uleiurilor vegetale: suflare, fierbere, deshidratare, hidrogenare etc.  
- fabricarea uleiurilor si grasimilor animale necomestibile  
- activitatea de extractie a uleiurilor din peste si mamifere marine  
- productia turtelor din seminte de bumbac si a altor produse reziduale ale productiei de ulei  

Aceasta clasa exclude:  
- obtinerea (topirea) si rafinarea unturii si a altor grasimi animale comestibile, vezi 1011  
- fabricarea margarinei, vezi 1042  
- macinarea umeda a porumbului, vezi 1062  
- fabricarea uleiului de porumb, vezi 1062  
- productia de uleiuri esentiale, vezi 2053  
- tratarea uleiului si a grasimilor prin procese chimice, vezi 2053 

1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea margarinei  
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- fabricarea amestecurilor si a altor produse tartinabile  
- fabricarea grasimilor combinate pentru gatit 

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 
Aceasta clasa include:  

- prelucrarea laptelui lichid proaspat, pasteurizat, sterilizat, omogenizat si/sau tratat la temperatura ridicata  
- fabricarea bauturilor pe baza de lapte  
- fabricarea smantanii din laptele lichid proaspat, pasteurizat, sterilizat, omogenizat  
- fabricarea laptelui praf sau concentrat, indulcit sau neindulcit  
- fabricarea laptelui sau smantanii in forma solida  
- fabricarea untului  
- fabricarea iaurtului  
- fabricarea branzei si a laptelui batut  
- fabricarea zerului  
- fabricarea cazeinei sau lactozei  

Aceasta clasa exclude:  
- productia de lapte brut de vaca, vezi 0141  
- productia de lapte brut de oaie, capra, iapa, magarita, camila etc., vezi 0143, 0144, 0145  
- fabricarea laptelui care nu provine din laptarii si a inlocuitorilor de branza, vezi l089 

1052 Fabricarea inghetatei 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea inghetatei si a altor produse comestibile asemanatoare inghetatei cum este sorbetul  
Aceasta clasa exclude:  

- activitati ale cofetariilor specializate in producerea inghetatei, vezi 5610 

1061 Fabricarea produselor de morarit 
Aceasta clasa include:  

- activitati de morarit: producerea de faina, tarate, pudra sau pelete din grau, secara, ovaz, porumb si alte cereale  
- activitati de macinare a orezului: producerea de orez decorticat, macinat, neted, glasat, semi-fiert sau convertit; productia de faina 

din orez  
- activitati de macinare a legumelor pentru obtinerea de faina sau pulbere din legume uscate, din radacini sau tuberculi, sau din nuci 

comestibile  
- fabricarea produselor din cereale pentru micul dejun  
- fabricarea amestecurilor de faina si faina mixta preparata si a aluaturilor pentru paine, prajituri, biscuiti sau cozonac  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea fainii si a pudrei de cartofi, vezi 1031  
- macinarea umeda a porumbului, vezi 1062 

1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea amidonului din orez, cartofi, porumb etc.  
- macinarea umeda a porumbului  
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- fabricarea glucozei, a siropului de glucoza, maltozei, inulinei etc.  
- fabricarea glutenului  
- fabricarea de tapioca si a inlocuitorilor de tapioca preparati din amidon  
- fabricarea uleiului de porumb  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea lactozei (zahar din lapte), vezi 1051  
- productia zaharului din trestie sau sfecla de zahar, vezi 1081 

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea produselor proaspete de brutarie: -paine si alte specialitati de paine (chifle)  
 -produse de patiserie, prajituri, placinte, clatite, tarte, vafe, paine prajita etc.  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea produselor de panificatie uscate, vezi 1072  
- fabricarea pastelor fainoase, vezi 1073  
- coacerea produselor de brutarie pentru consumul imediat, vezi diviziunea 56 

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea piscoturilor, biscuitilor si a altor produse de brutarie “uscate”  
- fabricarea produselor de patiserie si a prajiturilor conservate  
- fabricarea produselor pentru gustari (prajituri de casa, biscuiti, covrigi etc.), dulci sau sarate  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea snacks-urilor din cartofi, vezi 1031 

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea pastelor fainoase: macaroane si taitei, fie ca sunt gatite sau umplute  
- fabricarea cus-cus-ului  
- fabricarea produselor din paste fainoase conservate sau congelate  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea felurilor de mancare pregatite din cus-cus, vezi 1085  
- fabricarea supelor care contin paste fainoase, vezi 1089 

1081 Fabricarea zaharului 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea sau rafinarea zaharului (sucroza) si a inlocuitorilor de zahar din: sucul de trestie de zahar, sfecla, artar si palmier  
- fabricarea siropurilor de zahar  
- fabricarea melaselor  
- fabricarea siropului si zaharului de artar  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea glucozei, a siropului de glucoza, a maltozei, vezi 1062 

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 
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Aceasta clasa include:  
- fabricarea de cacao, unt de cacao, grasime de cacao, ulei de cacao  
- fabricarea ciocolatei si a specialitatilor de ciocolata  
- fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolata alba  
- fabricarea gumei de mestecat  
- conservarea in zahar a fructelor, nucilor, cojilor de fructe si a altor parti ale plantelor (fructe confiate)  
- fabricarea dulciurilor sub forma de tablete si pastile  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea zaharului din sucroza, vezi 1081 

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 
Aceasta clasa include:  

- decofeinizarea si prajirea cafelei  
- fabricarea produselor din cafea: -cafea macinata -cafea solubila -extracte si concentrate din cafea  
- fabricarea inlocuitorilor de cafea  
- fabricarea amestecurilor de ceai si maté  
- fabricarea extractelor si preparatelor pe baza de ceai sau mate  
- fabricarea infuziilor din plante (menta, verbina, musetel etc.)  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea inulinei, vezi 1062  
- fabricarea bauturilor spirtoase, berii, vinului si a bauturilor racoritoare, vezi diviziunea 11  
- prepararea produselor din plante pentru uz farmaceutic, vezi 2120 

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea mirodeniilor, sosurilor si condimentelor: -maioneza -faina si pudra de mustar -mustar preparat etc.  
- fabricarea otetului  
- prelucrarea sarii in sare alimentara, de exemplu sare iodata  

Aceasta clasa exclude:  
- cultivarea mirodeniilor, vezi 0128 

1085 Fabricarea de mancaruri preparate 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de mancaruri gata pregatite (adica preparate, condimentate si gatite). Aceste mancaruri sunt de obicei ambalate si 
etichetate pentru a fi revandute. Aceasta clasa nu include mancarurile preparate pentru consumul imediat, ca atare, in restaurante. 
Pentru a fi considerat un fel de mancare, preparatul trebuie sa contina minimum doua ingrediente distincte (fara condimente)  

- fabricarea mancarurilor din carne, inclusiv carne de pasare  
- fabricarea mancarurilor din peste, inclusiv peste cu cartofi prajiti  
- fabricarea mancarurilor preparate din legume  
- fabricarea de pizza congelata sau altfel conservata  
- fabricarea de specialitati locale si nationale  

Aceasta clasa exclude:  
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- fabricarea mancarurilor preparate proaspat sau mancarurilor cu mai putin de doua ingrediente, vezi clasa corespondenta in diviziunea 
10  

- fabricarea mancarurilor preparate perisabile, vezi 1089  
- vanzarea cu amanuntul, in magazine, a mancarurilor preparate si a felurilor de mancare, vezi 4711, 4729  
- vanzarea cu ridicata a mancarurilor preparate si a felurilor de mancare, vezi 4638  
- activitatea desfasurata de furnizorii de servicii alimentare, vezi 5629 

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea alimentelor pentru utilizari nutritionale speciale:  
- lapte praf pentru sugari  
- lapte si alte alimente speciale pentru copii mici  
- alimente pentru sugari  
- alimente cu aport scazut si redus de calorii, pentru controlul greutatii  
- alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale  
- alimente cu continut scazut de sodiu, inclusiv sare fara sodiu sau sare dietetica fara sodiu  
- alimente fara gluten  
- alimente destinate consumului in cazul efortului muscular intens, in special pentru sportivi  
- alimente pentru persoane care sufera de tulburari ale metabolismului carbohidratilor (diabet) 

1089 Fabricarea altor produse alimentare 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de supe si ciorbe  
- fabricarea de miere artificiala si caramel  
- fabricarea alimentelor preparate perisabile, cum sunt: -sandwich-uri -pizza proaspata (necoapta)  
- fabricarea adaosurilor alimentare si a altor produse alimentare  
- fabricarea drojdiei de bere  
- fabricarea extractelor si sucurilor din carne, peste, crustacee sau moluste  
- fabricarea laptelui obtinut in afara laptariilor si a inlocuitorilor de branza  
- fabricarea produselor din oua, a albuminei din oua  
- fabricarea concentratelor alimentare artificiale  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea alimentelor perisabile preparate din fructe si legume, vezi 1039  
- fabricarea de pizza congelata sau altfel conservata, vezi 1085  
- fabricarea bauturilor spirtoase, a berii, vinului si a bauturilor racoritoare, vezi diviziunea 

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de bauturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, etc.  
- fabricarea de bauturi mixte cu alcool distilat  
- amestecarea alcoolurilor distilate  
- fabricarea alcoolurilor neutre  
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Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea bauturilor alcoolice nedistilate, vezi 1102-1106  
- fabricarea alcoolului etilic sintetic, vezi 2014  
- fabricarea alcoolului etilic prin fermentare, vezi 2014  
- activitatea de imbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (daca este efectuata ca parte a comertului cu ridicata) si 8292 (daca este 

efectuata pe baza de plata sau contract) 

1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea vinului  
- fabricarea vinului spumos  
- fabricarea vinului din concentrat de must de struguri  
- activitatea de amestecare, purificare si imbuteliere a vinului  
- fabricarea vinului cu continut scazut de alcool sau fara alcool  

Aceasta clasa exclude:  
- activitatea de imbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (daca este efectuata ca parte a comertului cu ridicata) si 8292 (daca este 

efectuata pe baza de plata sau contract). 

1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea bauturilor alcoolice fermentate dar nedistilate: cidru, vin de pere, saké, alte vinuri din fructe  
- fabricarea hidromelului si a bauturilor combinate care contin vinuri din fructe  

Aceasta clasa exclude:  
- activitatea de imbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (daca este efectuata ca parte a comertului cu ridicata) si 8292 (daca este 

efectuata pe baza de plata sau contract) 

1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea vermutului si a altor bauturi similare  
Aceasta clasa exclude:  

- activitatea de imbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (daca este efectuata ca parte a comertului cu ridicata) si 8292 (daca este 
efectuata pe baza de plata sau contract). 

1105 Fabricarea berii 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea bauturilor din malt, cum sunt berea, berea neagra  
- fabricarea berii cu continut redus de alcool si a berii fara alcool 

1106 Fabricarea maltului 

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea bauturilor nealcoolice, cu exceptia berii si vinului fara alcool  
- productia de ape minerale naturale si alte ape imbuteliate  
- fabricarea bauturilor racoritoare  
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- bauturi nealcoolice aromate si/sau indulcite: limonada, oranjada, cola, bauturi din fructe, ape tonice etc.  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea de sucuri din fructe si legume, vezi 1032  
- fabricarea bauturilor pe baza de lapte, vezi 1051  
- fabricarea produselor din cafea, ceai si mate, vezi 1083  
- fabricarea bauturilor pe baza de alcool, vezi 1101; 1102; 1103; 1104; 1105  
- fabricarea vinului fara alcool, vezi 1102  
- fabricarea berii fara alcool, vezi 1105  
- fabricarea inghetatei, vezi 1052  
- activitatea de imbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (daca este efectuata ca parte a comertului cu ridicata) si 8292 (daca este 

efectuata pe baza de plata sau contract) 

5610 Restaurante 
Aceasta clasa include:  

- activitatea de asigurare a serviciilor de servire a mesei pentru clienti, fie ca sunt serviti stand la masa sau se servesc singuri dintr-un 
galantar cu produse, fie ca mananca mesele preparate in incinta, ca le iau acasa sau ca le sunt livrate la domiciliu.  

- prepararea si servirea meselor pentru consumul imediat din autovehicule sau carucioare fara motor.  
- activitati din: -restaurante  

-bufete expres  
-restaurante fast-food  
-pizzerii  
-unitati de alimentatie care servesc pentru acasa  
-vanzatori ambulanti la tonete de inghetata  
-carucioare mobile care vand mancare  
-prepararea hranei la standuri din piete  

- activitati ale restaurantelor si barurilor conexe transportului, atunci cand sunt efectuate de unitati distincte, altele decat unitatile de 
transport  

Aceasta clasa exclude:  
- vanzarea cu amanuntul a mancarii prin intermediul masinilor automate, vezi 4799  
- activitatea de concesionare a unitatilor de alimentatie, vezi 5629 

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 
Aceasta clasa include:  

- asigurarea serviciilor de alimentatie bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, in locatia specificata de catre client, pentru un 
anumit eveniment.  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revanzarii, vezi 1089  
- comert cu amanuntul al produselor alimentare perisabile, vezi diviziunea 47 

5629 Alte activitati de alimentatie 
Aceasta activitate include:  

- catering-ul industrial, adica asigurarea serviciilor de alimentatie bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, pentru o perioada de 
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timp determinata.  
- activitatea unitatilor alimentare concesionate in cadrul bazelor sportive si al altor unitati similare. Hrana este adesea preparata intr-o 

unitate centrala.  
- furnizori de servicii de alimentatie pentru contractori (de exemplu: companii de transport)  
- activitatea unitatilor de alimentatie concesionate in cadrul bazelor sportive si al unitatilor similare  
- activitatea cantinelor sau bufetelor (de exemplu pentru fabrici, birouri, spitale sau scoli) pe baza de concesionare  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revanzarii, vezi 1089  
- comertul cu amanuntul al produselor alimentare, vezi diviziunea 47 

 

Sanatate si produse farmaceutice 
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 
Aceasta clasa include:  

- producerea de substante active din punct de vedere medicinal, ce urmeaza a fi utilizate pentru proprietatile lor farmacologice, la 
fabricarea medicamentelor: antibiotice, vitamine de baza, acid salicilic si O-acetilsalicilic, etc.  

- prelucrarea sangelui  
- fabricarea zaharurilor pure din punct de vedere chimic  
- prelucrarea secretiilor glandelor si fabricarea extractelor glandulare 

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea medicamentelor: -antiseruri si alte fractii ale sangelui 
-vaccinuri  
-diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice  
-fabricarea produselor chimice contraceptive pentru uz extern si medicamente contraceptive hormonale  

- fabricarea preparatelor de diagnosticare medicala, inclusiv teste de sarcina  
- fabricarea substantelor de diagnosticare radioactiva in-vivo  
- fabricarea de substante farmaceutice biotehnice  
- fabricarea vatei, tifonului, feselor, bandajelor medicinale impregnate, a catgutului chirurgical, etc.  
- fabricarea produselor naturiste (prin macinare, sortare) pentru uz farmaceutic  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea infuziilor de plante (menta, verbina, musetel), etc. vezi 1083  
- fabricarea materialelor pentru plombe dentare si a cimentului dentar, vezi 3250  
- fabricarea cimenturilor pentru reconstructia oaselor, vezi 3250  
- fabricarea perdelelor, cortinelor chirurgicale, vezi 3250  
- comertul en gros cu produse farmaceutice, vezi 4646  
- comertul cu amanuntul al produselor farmaceutice, vezi 4773  
- activitatea de cercetare-dezvoltare in domeniul produselor farmaceutice si a produselor farmaceutice biotehnice, vezi 721  
- ambalarea produselor farmaceutice, vezi 8292 
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2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de echipamente de radiologie (de exemplu industriala, diagnostic medical, terapie medicala, cercetare stiintifica)  
- fabricarea de echipamente cu raze X, beta si gamma  
- fabricarea de aparate de tomografie computerizate  
- fabricarea de tomografe cu emisie de pozitroni (PET)  
- fabricarea de echipamente de rezonanta magnetica (MRI)  
- fabricarea de echipamente medicale cu ultrasunete  
- fabricarea de electrocardiografe  
- fabricarea de echipamente medicale endoscopice  
- fabricarea de echipamente medicale cu laser  
- fabricarea de stimulatoare cardiace  
- fabricarea de proteze auditive  
- fabricarea de echipament de tratare prin iradiere a alimentelor si laptelui  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea paturilor de bronzat, vezi 2899 

3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 
Aceasta clasa cuprinde aparatura de laborator, instrumente chirurgicale si medicale, dispozitive si accesorii chirurgicale, echipamente si 
aparate stomatologice, articole ortodontice, proteze dentare si dispozitive ortodontice. Tot aici este inclus si mobilierul medical. 
Aceasta clasa include: 

- fabricarea de pânze chirurgicale si catgut 
- fabricarea de plombe dentare si cimenturi utilizate în stomatologie (cu exceptia adezivilor sau cimentului pentru proteze), ceara 

dentara si alte gipsuri dentare 
- fabricarea de cimenturi pentru reconstructia osoasa 
- fabricarea de cuptoare din laboratoarele dentare 
- fabricarea de aparatura de laborator pentru curatire cu ultrasunete 
- fabricarea de sterilizatoare de laborator 
- fabricarea de aparate de distilat si centrifuga de laborator 
- fabricarea de mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau de uz veterinar: 

     -mese pentru operatii 
     -paturi de spital cu dispozitive mecanice 
     -scaune stomatologice 

- fabricarea de placi si suruburi pentru oase, seringi, ace pentru acestea, catetere, canule etc. 
- fabricarea de instrumente stomatologice (inclusiv scaunele stomatologice având încorporat echipamentul stomatologic) 
- fabricarea de dinti artificiali, punti dentare etc., în laboratoare stomatologice 
- fabricarea de dispozitive ortopedice si proteze 
- fabricarea de ochi din sticla 
- fabricarea termometrelor medicale 
- fabricarea de articole oftalmice, ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile slefuite conform retetei, lentile de contact, ochelari de 
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protectie 
- fabricarea de stimulatoare cardiace 

Aceasta clasa exclude: 
- fabricarea de adezivi pentru proteze dentare, vezi cod CAEN 2042 
- fabricarea de echipament electromedical si a celui pentru electroterapie, vezi cod CAEN 2660 
- fabricarea de scaune pe rotile, vezi cod CAEN 3092 
- activitati ale opticienilor, vezi cod CAEN 4778 

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 
Aceasta clasa include:  

- comertul cu ridicata al produselor farmaceutice si medicale 

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 
Aceasta clasa include:  

- vanzarea cu amanuntul a produselor farmaceutice 

4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 

7500 Activitati veterinare 
Aceasta clasa include:  

- activitati de ingrijire si control al sanatatii pentru animalele de ferma  
- activitati de ingrijire si control al sanatatii pentru animalele de companie Aceste activitati sunt efectuate de catre veterinari calificati 

care lucreaza in spitale veterinare, precum si in ferme, adaposturi de animale sau in gospodariile populatiei, in cabinete proprii de 
consultatii sau operatii, ori in alte locatii.  

- activitati ale asistentilor veterinari sau ale altor categorii de personal veterinar auxiliar  
- activitati de patologie clinica si alte activitati de diagnosticare referitoare la animale  
- activitati de ambulanta pentru animale  

Aceasta clasa exclude:  
- activitati de gazduire a animalelor de ferma, fara asistenta medicala, vezi 0162  
- tunsul oilor, vezi 0162  
- servicii de testare a turmelor, servicii de manare a turmelor, servicii de pascut, vezi 0162  
- activitati legate de inseminarea artificiala, vezi 0162  
- activitati de gazduire a animalelor de companie, fara asistenta medicala, vezi 9609 

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 
Aceasta clasa include:  

- activitati ale spitalelor pe termen lung sau scurt, adica activitati medicale, de diagnostic si de tratament, ale spitalelor generale (de 
exemplu spitale judetene si orasenesti, spitale ale organizatiilor non-profit, spitale universitare, spitale militare si spitale din 
penitenciare) si spitalelor specializate (de exemplu spitale psihiatrice si de dezintoxicare, spitale pentru boli infectioase, maternitati, 
sanatorii specializate), etc. Activitatile sunt orientate in special catre pacientii internati si sunt efectuate sub directa supraveghere a 
medicilor si includ:  

-servicii ale personalului medical si paramedical  
-servicii ale laboratoarelor si facilitatilor tehnice, inclusiv servicii de radiologie si anestezie  
-servicii ale camerelor de urgenta -asigurarea de servicii in salile de operatii, servicii farmaceutice, servicii de asigurare a 
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hranei si alte servicii de asistenta spitaliceasca  
-servicii ale centrelor de planificare familiala care asigura tratamente medicale cum ar fi sterilizare si intreruperi de sarcina, 
cu cazare  

Aceasta clasa exclude:  
- analize de laborator si inspectia tuturor tipurilor de materiale si produse, cu exceptia analizelor medicale, vezi 7120  
- activitati veterinare, vezi 7500  
- activitati referitoare la sanatatea umana pentru personalul militar aflat in teatrele de operatiuni, vezi 8422  
- activitati de asistenta stomatologica de natura generala sau specializata, de exemplu stomatologie, stomatologie endodontica si 

pediatrica; patologie orala, activitati ortodontice, vezi 8623  
- servicii de consultatii particulare pentru pacienti, vezi 862  
- analize medicale efectuate de laboratoare ce se afla in afara spitalelor, vezi 8690  
- activitati de transport cu ambulantele, vezi 8690 

8621 Activitati de asistenta medicala generala 
Aceasta clasa include:  

- consultatii si tratamente medicale in domeniul medicinei generale, efectuate de catre medicii generalisti  
Aceasta clasa exclude:  

- activitati de asistenta spitaliceasca pentru pacientii internati, vezi 8610  
- activitati paramedicale ale moaselor, infirmierelor si fizioterapeutilor, vezi 8690 

8622 Activitati de asistenta medicala specializata 
Aceasta clasa include:  

- consultatii si tratamente medicale de specialitate in diverse domenii, acordate de catre medici specialisti si chirurgi  
- centre de planificare familiala care ofera tratamente medicale cum ar fi sterilizarea si intreruperea de sarcina, fara cazare  

Aceasta clasa exclude:  
- activitati de asistenta spitaliceasca pentru pacientii internati, vezi 8610  
- activitati ale moaselor, fizioterapeutilor si a personalului paramedical, vezi 8690 

8623 Activitati de asistenta stomatologica 
Aceasta clasa include:  

- activitati de asistenta stomatologica de natura generala sau specializata, de exemplu stomatologie, endodontica si pediatrica; 
patologie orala  

- activitati ortodontice  
- activitati de chirurgie stomatologica  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de dinti artificiali, proteze si dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, vezi 3250  
- activitati de asistenta spitaliceasca pentru pacientii internati, vezi 8610  
- activitati ale personalului paramedical stomatologic cum ar fi paramedicii de igiena dentara, vezi 8690 

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 
Aceasta clasa include:  

- activitati referitoare la sanatatea umana, ce nu sunt efectuate in spitale sau de catre medici sau dentisti cum sunt: -activitati ale 
infirmierelor, moaselor, fizioterapeutilor sau a altor paramedici in domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, 
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ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc. Aceste activitati pot fi efectuate in clinici medicale, de tipul 
celor atasate intreprinderilor, scolilor, azilelor de batrani, sindicatelor si confederatiilor sindicale si in centre de sanatate, altele 
decat spitalele, precum si in cabinete particulare sau la domiciliul pacientilor.  

- activitati ale personalului paramedical stomatologic cum sunt specialistii in terapie dentara, infirmiere dentare din scoli si personalul 
paramedical de igiena dentara, care pot activa independent de medicul stomatolog, dar sunt periodic supravegheati de catre acesta  

- activitati ale laboratoarelor medicale cum ar fi: -laboratoare de radiologie si alte centre de diagnostic similare -laboratoare de analiza 
sangelui -activitati ale bancilor de sange, bancilor de sperma, bancilor de organe pentru transplant etc.  

- transportul pacientilor, cu ambulanta, inclusiv avioane. Aceste servicii sunt asigurate adesea in timpul urgentelor medicale.  
Aceasta clasa exclude:  

- fabricarea de dinti artificiali, proteze si dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, vezi 3250  
- transferul pacientilor, fara echipament de salvare sau personal medical, vezi diviziunile 49, 50, 51  
- analizele de laborator altele decat cele medicale, vezi 7120  
- activitati de testare in domeniul igienei alimentare, vezi 7120  
- activitati de asistenta spitaliceasca, vezi 8610  
- activitati de asistenta medicala si stomatologica, vezi 862  
- activitati ale centrelor de ingrijire medicala la domiciliu, vezi 8710 

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
Aceasta clasa include:  

- activitati ale: -caminelor de batrani cu ingrijire medicala  
-caselor de convalescenta  
-caselor de odihna cu ingrijire medicala  
-centrelor de ingrijire medicala  
-caminelor 
-spital  

Aceasta clasa exclude:  
- servicii la domiciliu asigurate de catre profesionisti in asistenta medicala, vezi diviziunea 86  
- activitati ale caminelor de batrani fara ingrijire medicala, sau cu o ingrijire minima, vezi 8730  
- activitati de asistenta sociala cu cazare, cum ar fi: orfelinate, camine pentru copii, adaposturi temporare pentru persoane fara 

locuinta, vezi 8790 

8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 
Aceasta clasa include: 

- asigurarea de ingrijire medicala (dar nu asistenta spitalicesca autorizata) acordata persoanelor retardate mintal, boli mintale sau 
dependente de droguri. Centrele ofera cazare, pensiune, supraveghere de protectie si consiliere si, intr-o oarecare masura, asistenta 
medicala.  

- activitati ale: -unitatilor pentru tratarea alcoolismului si a dependentei de droguri  
-sanatoriilor pentru convalescenti care au suferit boli psihice  
-centrelor-camin pentru pacientii cu tulburari emotionale  
-asezamintelor pentru pacientii retardati mintal  
-centrelor de reabilitare a sanatatii mintale  
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Aceasta clasa exclude:  
- spitale de boli mintale, vezi 8610  
- activitati de asistenta sociala cu cazare, cum sunt adaposturile temporare pentru persoane fara locuinta, vezi 8790 

8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure 
Aceasta clasa include:  

- asigurarea asistentei medicale in centre si servicii de ingrijire individuala pentru persoane in varsta sau cu disabilitati, aflate in 
incapacitate de a se ingriji singure si/sau care nu doresc sa duca o viata independenta. Íngrijirea include de obicei cazare, pensiune, 
supraveghere si asistenta in existenta zilnica, de exemplu servicii de menaj. In unele cazuri, aceste unitati asigura asistenta medicala 
calificata pentru rezidenti in locatii separate.  

- activitati ale: -locatiilor de existenta asistata  
-comunitatilor de pensionari cu ingrijire permanenta  
-caminelor pentru batrani cu asistenta medicala minima  
-caselor de odihna fara asistenta medicala  

Aceasta clasa exclude:  
- activitati ale caminelor de batrani cu ingrijire medicala, vezi 8710  
- activitati de asistenta sociala cu cazare, unde tratamentul medical sau educatia nu reprezinta componente majore, vezi 8790 

 

Energie si management de mediu 
2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de intrerupatoare pentru circuite electrice  
- fabricarea de panouri pentru comanda si distributia electricitatii  
- fabricarea de relee electrice  
- fabricarea de elemente de tubulatura pentru dispozitivele de comutare  
- fabricarea de sigurante electrice  
- fabricarea de echipamente de comutare  
- fabricarea de intrerupatoare (cu exceptia butoanelor de apasare, a comutatoarelor cu decuplare automata, solenoid, intrerupator 

electic basculant)  
- fabricarea de ansambluri pentru pornirea generatoarelor  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de aparate de control a calitatii mediului si de dispozitive automate de control pentru protectia mediului, vezi 2651 
- fabricarea de intrerupatoare pentru circuite electrice, de tipul comutatoarelor cu buton sau cu decuplare automata, vezi 2733 

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 
Aceasta clasa include fabricarea tuturor motoarelor si transformatoarelor electrice: de curent alternativ (AC), de curent continuu (DC) si 
AC/DC  
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de motoare electrice (cu exceptia demaroarelor pentru pornirea motoarelor cu combustie interna)  
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- fabricarea de transformatoare electrice de distributie (retea)  
- fabricarea de transformatoare de sudura cu arc electric  
- fabricarea de limitatoare de curent pentru lampi fluorescente  
- fabricarea de statii de transformatoare pentru distributia energiei electrice  
- fabricarea de regulatori de tensiune pentru transmisia si distributia electricitatii  
- fabricarea de generatoare de putere (cu exceptia alternatoarelor de incarcare a bateriilor pentru motoarele cu ardere interna) 
- fabricarea de grupuri electrogene (cu exceptia grupurilor electrogene pentru turbine)  
- rebobinarea rotoarelor  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de componente electronice de tipul transformatoarelor si intrerupatoarelor, vezi 2612  
- fabricarea de echipament de sudura si lipire electrica, vezi 2790  
- fabricarea de invertoare, redresoare si convertizoare, vezi 2790  
- fabricarea de ansambluri turbina-generator, vezi 2811  
- fabricarea de generatoare si demaroare pentru motoarele cu ardere interna, vezi 2931 

2811 Fabricarea de motoare si turbine 
Aceasta clasa include:  

- fabricarea de motoare cu piston cu combustie interna, exclusiv motoare pentru autoturisme, avioane si motociclete:  
-motoare navale  
-motoare pentru locomotive  

- fabricarea de pistoane, segmenti, carburatoare pentru toate motoarele cu combustie interna, motoare diesel, etc.  
- fabricarea de supape de admisie si evacuare pentru motoare cu combustie interna  
- fabricarea de turbine si parti ale lor:  

-turbine cu aburi si alti vapori  
-turbine hidraulice, roti hidraulice si regulatoare ale acestora  
-turbine eoliene  
-turbine cu gaz, cu exceptia turboreactoarelor   
-turbopropulsoarelor pentru propulsia avioanelor  

- fabricarea de ansambluri cazan-turbina  
- fabricarea de ansambluri turbina-generator  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de generatoare electrice (cu exceptia ansamblelor turbina generator), vezi 2711  
- fabricarea de ansambri motor generator (cu exceptia ansamblelor turbina generator), vezi 2711  
- fabricarea de echipamente si componente electrice pentru motoare cu combustie interna, vezi 2931  
- fabricarea de motoare pentru autovehicule, avioane sau motociclete, vezi 2910, 3030, 3091  
- fabricare de turboreactoare si turbopropulsoare, vezi 3030 

3600 Captarea, tratarea si distributia apei 
Aceasta clasa include activitati de colectare, tratare si distributie a apei in scopuri menajere si industriale. Este inclusa captarea apei din 
surse diferite si in scopuri diferite. Este inclusa de asemenea activitatea de exploatare a canalelor de irigatie.Totusi, serviciile de irigare cu 
ajutorul aspersoarelor (sprinklere) si serviciile similare anexe agriculturii nu sunt incluse in aceasta clasa.  



Lista codurilor CAEN aferente Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-2020 

Aceasta clasa include:  
- captarea apei din rauri, lacuri, puturi etc.  
- colectarea apei de ploaie  
- tratarea apei in vederea furnizarii acesteia  
- tratarea apei pentru utilizarea in industrie sau in alte scopuri  
- desalinizarea apei de mare sau a apei freatice in scopul obtinerii de apa dulce, ca produs principal  
- distributia apei prin conducte, cisterne sau alte mijloace de transport  
- activitatea de exploatare a canalelor de irigatie  

Aceasta clasa exclude:  
- activitatea de expoatare a echipamentelor din sistemele de irigatii, vezi 0161  
- epurarea apei uzate pentru prevenirea poluarii, vezi 3700  
- transportul (la mare distanta) a apei prin conducte, vezi 4950 

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 
Aceasta diviziune include activitatea de expoatare a sistemelor de canalizare sau a unitatilor care colecteaza, epureaza sau evacueaza apele 
uzate  
Aceasta clasa include:  

- exploatarea sistemelor de canalizare sau a instalatiilor de epurare  
- colectarea si transportul apelor uzate menajere sau industriale provenite de la unul sau mai multi utilizatori, precum si a apei de 

ploaie, prin retele de canalizare, canale colectoare, cisterne si alte mijloace de transport (vehicule de vidanjare etc.)  
- golirea si curatarea haznalelor si foselor septice, a jgheaburilor si puturilor de canalizare; intretinerea toaletelor chimice  
- epurarea apelor uzate (incluzand apa uzata menajera si industriala, apa din bazinele de inot) prin procese fizice, chimice si biologice, 

ca: diluarea, separarea, filtrarea, sedimentarea etc.  
- intretinerea canalelor colectoare si de drenaj, inclusiv canalele de scurgere  

Aceasta clasa exclude:  
- decontaminarea apelor de la suprafata sau din subteran, la locul poluarii, vezi 3900  
- curatarea si deblocarea conductelor colectoare din constructii, vezi 4322 

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
Aceasta diviziune include: 

- colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor  
- transportul local al deseurilor si activitatea instalatiilor de recuperare a materialelor reciclabile (adica acelea care sorteaza 

materialele reciclabile dintr-un flux de deseuri) 
- colectarea deseurilor din gospodarii si intreprinderi cu ajutorul lazilor de gunoi, a tomberoanelor, containerelor etc.  
- colectarea deseurilor nepericuloase si periculoase, de exemplu deseurile din gospodarii, bateriile uzate, uleiurile si grasimile de gatit 

uzate, uleiurile uzate provenite de la nave si din garaje, precum si a deseurilor provenite din activitati de constructii si demolari.  
- colectarea deseurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deseurilor din gospodarii si 

intreprinderi cu ajutorul cosului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale reciclabile mixte  
- colectarea materialelor reciclabile  
- colectarea gunoaielor in cosuri de gunoi amplasate in locuri publice  
- colectarea deseurilor provenite din activitati de constructii si demolari  
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- colectarea si eliminarea deseurilor cum ar fi praful si molozul  
- colectarea deseurilor provenite din filaturi -activitatea de expoatare a instalatiilor de transfer a deseurilor nepericuloase  

Aceasta clasa exclude:  
- colectarea deseurilor periculoase, vezi 3812  
- activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deseurilor nepericuloase, 3821  
- activitatea unitatilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hartia, materialele plastice etc. sunt sortate in categorii 

distincte, vezi 3832 

3812 Colectarea deseurilor periculoase 
Aceasta clasa include:  

- colectarea deseurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deseuri incluzand substante explozive, oxidante, inflamabile, toxice, 
iritante, nocive, cancerigene, corozive, infectioase sau alte substante si preparate nocive pentru sanatatea umana si pentru mediu.  

- identificarea, tratarea, ambalarea si etichetarea deseurilor in vederea transportului 
- colectarea deseurilor periculoase, cum ar fi:  

-uleiul uzat provenit de la nave si garaje  
-deseuri periculoase de natura biologica  
-deseuri nucleare  
-baterii uzate etc  

- activitatea de expoatare a statiilor de transfer a deseurilor periculoase  
Aceasta clasa exclude:  

- decontaminarea si curatarea cladirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de exemplu eliminarea azbestului), vezi 3900 

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
Aceasta clasa include:  

- eliminarea si tratarea inainte de eliminare a deseurilor nepericuloase, solide sau nu 
- activitatea de depozitare pentru deseurile nepericuloase  
- eliminarea deseurilor nepericuloase prin combustie, incinerare sau alte metode, cu sau fara productie de electricitate, abur, 

inlocuitori de combustibili, biogaz, cenusa sau alte produse secundare destinate utilizarii ulterioare etc.  
- tratarea deseurilor organice in vederea eliminarii  
- productia de compost din deseuri organice  

Aceasta clasa exclude:  
- incinerarea si arderea deseurilor periculoase, vezi 3822  
- activitatea unitatilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hartia, materialele plastice, cutiile metalice de bauturi, etc. 

sunt sortate pe categorii distincte, vezi 3822  
- decontaminarea si curatarea solului si apei; reducerea materialelor toxice, vezi 3900 

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
Aceasta clasa include:  

- eliminarea si tratarea inainte de eliminare a deseurilor periculoase, solide sau nu, inclusiv deseuri care pot fi explozive, oxidante, 
inflamabile, toxice, iritante, cancerigene, corozive, infectioase si alte substante si preparate daunatoare pentru sanatatea umana si 
pentru mediul inconjurator.  

- activitatea unitatilor pentru tratarea deseurilor periculoase  
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- tratarea si indepartarea animalelor moarte sau infestate toxic si a altor deseuri contaminate  
- incinerarea deseurilor periculoase -eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deseurile nocive  
- tratarea, eliminarea si stocarea reziduurilor nucleare radioactive incluzand:  

-tratarea si eliminarea deseurilor radioactive de tranzitie, adica in descompunere in perioada transportului, de la spitale  
-capsularea, pregatirea si alte tratamente ale deseurilor nucleare, in vederea depozitarii  

Aceasta clasa exclude:  
- reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013  
- incinerarea deseurilor nepericuloase, vezi 3821  
- decontaminarea si curatarea solului si apei; reducerea toxicitatii materialelor, vezi 3900 

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 
Aceasta clasa include:  

- demontarea masinilor si aparatelor pentru obtinerea de materiale reciclabile de orice fel (automobile, nave, computere, televizoare si 
alte echipamente)  

Aceasta clasa exclude:  
- eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deseurile nocive, vezi 3822  
- demontarea de automobile, nave, computere, televizoare si alte echipamente pentru a obtine parti/piese destinate revanzarii, vezi 

sectiunea G 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
Aceasta clasa include:  

- transformarea deseurilor metalice si nemetalice si a resturilor de articole din metal, in materie prima secundara. Exemple de procese 
de transformare mecanica sau chimica sunt:  

-strivirea mecanica a deseurilor metalice de la automobile uzate, masini de spalat, biciclete etc  
-comprimarea mecanica a pieselor mari din fier cum ar fi vagoanele de cale ferata  
-fragmentarea deseurilor metalice, a vehiculelor casate etc.  
-alte metode de tratare mecanica, cum sunt taierea, presarea pentru reducerea volumului  
-recuperarea metalelor din deseurile fotografice, de exemplu solutie de fixare sau filme si hartie fotografice  
-recuperarea cauciucului, cum ar fi pneuri uzate, pentru a produce materii prime secundare  
-sortarea si peletizarea materialelor plastice in scopul producerii de materii prime secundare pentru tuburi, ghivece de flori, 
paleti si altele  
-prelucrarea (in forma de granule) a deseurilor de materiale plastice sau cauciuc (curatarea , topirea, macinarea)  
-zdrobirea, curatarea si sortarea sticlei  
-zdrobirea, curatarea si sortarea altor deseuri, cum ar fi resturile provenite din demolari, pentru a obtine materii prime 
secundare  

- prelucrarea uleiurilor si grasimilor de gatit folosite, in materii prime secundare  
- prelucrarea altor deseuri de alimente, bauturi, tutun si substante alimentare reziduale, in materii prime  

Aceasta clasa exclude:  
- fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare (deja fabricate sau nu), cum ar fi fire toarse din material fibros garnetat, 

celuloza din deseurile de hartie, cauciucuri resapate sau productia de metal din resturi de metale, vezi clasele corespunzatoare din 
sectiunea C (Industria prelucratoare)  
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- reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013  
- retopirea deseurilor feroase si a fierului vechi, vezi 2410  
- recuperarea materialelor in timpul procesului de combustie sau incinerare a deseurilor, vezi 382  
- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, vezi 3821  
- tratarea deseurilor organice in vederea eliminarii lor, inclusiv producerea de compost, vezi 3821  
- recuperarea energiei in timpul procesului de incinerare a deseurilor nepericuloase, vezi 3821  
- tratarea si eliminare deseurilor radioactive de tranzitie din spitale etc., vezi 3822  
- tratarea si eliminarea deseurilor toxice, contaminate, vezi 3822  
- comert cu ridicata a materialelor reciclabile, vezi 4677 

3900 Activitati si servicii de decontaminare 
Aceasta clasa include:  

- decontaminarea solului si a apei freatice la locul poluarii, folosind, de exemplu, metode mecanice, chimice sau biologice  
- decontaminarea uzinelor sau a amplasamentelor industriale, inclusiv uzine nucleare si terenul aferent  
- decontaminarea si curatarea apelor de suprafata in urma poluarii accidentale, de exemplu prin colectarea poluantilor sau prin 

aplicarea de substante chimice  
- curatarea petelor de titei si a altor poluanti de pe sol, de pe suprafata apei, din oceane si mari, inclusiv zonele costiere  
- lucrari de indepartare a azbestului, vopselei pe baza de plumb si a altor materiale toxice  
- alte activitati specializate de control al poluarii  

Aceasta clasa exclude:  
- combaterea daunatorilor din agricultura, vezi 0161  
- purificarea apei in scopul alimentarii cu apa,vezi 3600  
- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, vezi 3821  
- tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, vezi 3822  
- maturarea si stropirea strazilor etc., vezi 8129 

 

Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii 
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
Aceasta clasa include cercetare - dezvoltare in biotehnologie:  

- cercetare-dezvoltare experimentala in domeniul ADN/ARN-ului: farmaco-geonomica, cercetare genetica, inginerie genetica, 
ordonare/sinteza/amplificare a ADN-ului, etc.  

- cercetare-dezvoltare experimentala in domeniul proteinelor si a altor molecule: ordonarea/sinteza/ingineria proteinelor si 
peptidelor (inclusiv moleculele de hormoni); perfectionarea metodelor de transmitere a moleculelor pentru medicamente, 
proteomica, izolarea si purificarea proteinelor, semnalizarea si identificarea celulelor receptoare  

- cercetare-dezvoltare experimentala asupra culturilor si ingineriei celulelor si tesuturilor: culturi de celule/tesuturi, ingineria 
tesutului celular (inclusiv ingineria biomedicala si a tesutului scheletului), fuziunea celulara, vaccinuri/stimulenti imunitari, 
manipularea embrionilor  

- cercetare-dezvoltare experimentala asupra proceselor biotehnologice: fermentarea folosind bioreactori, bioprelucrarea, 
biosolubilizarea, bioalbirea, biodesulfurizarea, bioremedierea, biofiltrare si fitoremedierea  
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- cercetare-dezvoltare experimentala asupra genelor si vectorilor ARN: terapie genetica, vectori virali  
- cercetare-dezvoltare experimentala in domeniul bioinformaticii: constructii de baze de date in geonomica, secvente de proteine; 

procese complexe de modelare biologica, inclusiv sisteme biologice  
- cercetare-dezvoltare experimentala in domeniul nanobiotehnologiei: unelte si procese nano/microfabricatie folosite la constructia de 

dispozitive pentru studierea biosistemelor si aplicatiilor in medicatie, diagnostice etc. 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie 
Aceasta clasa include:  

- cercetare-dezvoltare experimentala in stiinte naturale si inginerie, altele decat cercetarea si dezvoltarea experimentala 
biotehnologica:  

- cercetare-dezvoltare in stiinte naturale  
- cercetare-dezvoltare in inginerie si tehnologie  
- cercetare-dezvoltare in stiintele medicale  
- cercetare-dezvoltare in stiintele agricole  
- cercetare-dezvoltare interdisciplinara, predominanta in stiinte naturale si inginerie 

 

 


