Anexa 2
Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020

1. Turism și ecoturism
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
Această clasă include: asigurarea cazării de scurtă durată, de obicei zilnică sau săptămânală, pentru vizitatori.
Cazarea este asigurată în camere de oaspeţi şi apartamente mobilate, uneori prevăzute cu chicinete. Unităţile
clasificate aici asigură servicii zilnice de curăţenie şi oferă musafirilor o gamă de servicii suplimentare cum ar fi
servicii de asigurare a hranei şi băuturilor, parcare, servicii de spălătorie, camere de gimnastică şi piscine, facilităţi
recreative şi facilităţi pentru conferinţe şi convenţii.
Această clasă include servicii de cazare furnizate de:
- hoteluri
- hoteluri din staţiuni balneare
- hoteluri cu apartamente
- moteluri
Această clasă exclude:
- asigurarea de case şi apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare permanentă, de obicei lunar sau anual,
vezi diviziunea 68

5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Această clasă include asigurarea cazării de scurtă durată, de obicei zilnică sau săptămânală, pentru vizitatori, în
locuinţe separate (independente) constând în camere complet mobilate sau spaţii pentru servirea mesei şi dormit,
cu facilităţi pentru gătit sau bucătării complet echipate. Aceste servicii se asigură în apartamente sau în clădiri
multi-locuinţă independente, cu mai multe etaje, sau în complexe de clădiri, în bungalow-uri, sau în cabane, case
ţărăneşti şi căsuţe. Uneori se asigură şi servicii complementare de minim nivel.
Această clasă include servicii de cazare asigurate de:
- tabere de copii şi alte case de vacanţe
- case de oaspeţi şi bungalow-uri
- case ţărăneşti şi căsuţe fără servicii de menaj
- căminele de tineret şi refugii montane
Această clasă exclude:
- asigurarea cazării de scurtă durată în spaţii mobilate cu serviciile de curăţenie zilnică, făcutul patului, servicii de
asigurarea hranei şi a băuturii, vezi 5510
- asigurarea de case şi apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare cu caracter cvasipermanent, de obicei
lunar sau anual, vezi diviziunea 68

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
Această clasă include:
- furnizarea de servicii de cazare în parcuri pentru caravane, tabere recreative şi tabere pentru pescuit şi vânătoare
- parcuri pentru vehicule de agrement
Această clasă include de asemenea servicii de cazare asigurate de:
 adăposturi montane sau bivuac pentru instalarea corturilor şi/sau a sacilor de dormit
Această clasă exclude:
 refugii montane, căsuţe şi cămine de tineret, vezi 5520

5590 Alte servicii de cazare
Această clasă include asigurarea cazării temporare sau de lungă durată în camere cu unul sau mai multe paturi sau
dormitoare pentru studenţi, lucrători sezonieri şi alte persoane.
Această clasă include:
- locuinţe pentru studenţi
- dormitoare şcolare
- cămine muncitoreşti
- pensiuni şi internate
- vagoane dormitor

7911 Activități ale agențiilor turistice
Această clasă include:
 activităţi ale agenţiilor, angajate în primul rând în vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, transport şi cazare,
cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg şi clienţilor comerciali.

7912 Activități ale tur-operatorilor
Această clasă include:
 activităţi de pregătire a excursiilor ce sunt vândute prin intermediul agenţiilor de turism sau direct de către turoperatori.
Excursiile pot include unul sau mai multe din următoarele 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 și asistență turistică
Această clasă include:
 Alte servicii de rezervare legate de călătorie:
- rezervări pentru transport, hoteluri, restaurante, închirieri de maşini, distracţie şi sport etc
- activităţi de” time-share”
- activităţi de vânzare de bilete pentru evenimente teatrale, sportive şi alte evenimente de distracţie şi amuzament
- servicii de asistenţă pentru vizitatori
- furnizarea de informaţii de călătorie pentru vizitatori
- activităţile ghizilor turistici
- activităţi de promovare a turismului
Această clasă exclude:
- activităţile agenţiilor de turism şi ale tur-opertorilor, vezi clasele 7911 şi 7912
- organizarea şi managementul evenimentelor cum ar fi şedinţe, convenţii şi conferinţe, vezi 8230

2. Textile și pielărie
1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
Această clasă include operaţiunile de pregătire a fibrelor şi filarea fibrelor textile. Aceasta se poate realiza din
diverse materii prime ca: mătasea, lâna, alte fire vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă
Această clasă include:
- operaţiuni de pregătire a fibrelor textile
- bobinarea şi spălarea mătăsii natural

- degresarea, carbonizarea şi vopsirea lânii
- cardarea şi pieptănarea tuturor tipurilor de fibre (animale, vegetale şi artificiale)
- filarea şi fabricarea firelor sau fibrelor pentru ţesut sau cusut, pentru comerţ sau pentru prelucrarea ulterioară
- meliţarea inului
- texturarea, răsucirea şi înmuierea firelor sintetice sau artificiale
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea firelor din celofibră
Această clasă exclude:
- operaţiuni pregătitoare efectuate în combinaţie cu activităţi agricole, vezi 01
- topirea plantelor purtătoare de fibre textile (iută, in, cocos etc.), vezi 0116
- egrenarea bumbacului, vezi 0163
- fabricarea fibrelor şi a cablurilor sintetice şi artificiale, fabricarea firelor monofilament (inclusiv firele cu rezistenţă
mare şi firele pentru covoare) din fibre sintetice sau artificiale, vezi 2060
- fabricarea fibrelor de sticlă, vezi 2314

1320 Producția de tesături
Această clasă cuprinde producţia de ţesături. Acestea se pot realiza din materiale brute, variate, ca: mătase,
lână, alte fibre animale, vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă etc.
Această clasă include:
- fabricarea ţesăturilor tip bumbac, tip lână sau tip mătase, inclusiv din amestecuri sau fibre artificiale sau sintetice
(polipropilenă, etc.)
- fabricarea altor ţesături, prin utilizarea fibrelor şi firelor de in, rafie, cânepă, iută, cât şi a firelor şi fibrelor
speciale
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea stofelor pluşate, a prosoapelor, a voalului, etc.
- fabricarea ţesăturilor imitaţie de blană
- fabricarea ţesăturilor din fibre de sticlă
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 1341
- fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelei, vezi 1343
- fabricarea materialelor textile tip panglici, vezi 1346
- fabricarea materialelor textile neţesute şi fetru, vezi 1349

1330 Finisarea materialelor textile
Această clasă include finisarea textilelor şi a articolelor de îmbrăcăminte cum ar fi: albirea, uscarea şi alte activităţi
similare
Această clasă include:
- albirea şi vopsirea fibrelor, firelor, materialelor şi articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte
- apretarea, uscarea, expunerea la abur, contracţia prin intrarea la apă (fretarea), repararea, sanforizarea,
mercerizarea materialelor şi a articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte
Această clasă include de asemenea:
- albirea jeans-ilor
- plisarea şi alte lucrări similare efectuate pe materiale textile
- impermeabilizarea, acoperirea, cauciucarea sau impregnarea articolelor de îmbrăcăminte (inclusiv a acelora
achiziţionate de la terţi)
- imprimarea pe articole textile şi de îmbrăcăminte
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau laminate cu cauciuc, unde cauciucul
reprezintă componenta principală, vezi 2219

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
Această clasă include:

- fabricarea şi prelucrarea metrajelor obţinute prin tricotare sau croşetate:
- materiale pluşate sau flauşate
- materiale tip plasă şi materiale tricotate (pe maşini Raschel sau maşini similare)
- alte materiale tricotate sau croşetate
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea imitaţiilor de blană prin tricotare
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor tip plasă din dantelă tricotată, obţinută pe maşini Raschel sau maşini similare, vezi 1349
- fabricarea îmbrăcămintei tricotate sau croşetate, vezi 1439

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
Această clasă include:
- fabricarea de articole confecţionate din orice material textil, inclusiv din materiale tricotate sau croşetate:
- pături, inclusiv pleduri de voiaj
- lenjerie de pat, de masă, de baie sau de bucătărie
- cuverturi, plăpumi de puf, perne, saci de dormit etc.
- fabricarea articolelor pentru decorarea locuinţelor:
- perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat, huse de mobilă sau aparate etc.
- prelate, corturi, articole pentru camping, vele pentru ambarcaţiuni, parasolare, huse de automobile etc.
- drapele, steaguri, fanioane etc.
- cârpe de praf, cârpe de vase şi articole similare, veste de salvare, paraşute etc.
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea părţii textile a păturilor electrice
- fabricarea tapiseriilor ţesute manual
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 1346

1393 Fabricarea de covoare și machete
Această clasă include:
- fabricarea de ţesături pentru acoperirea pardoselilor:
- carpete, covoare, mochete, preşuri
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor
Această clasă exclude:
- fabricarea ştergătoarelor şi rogojinilor prin împletirea materialelor, vezi 1629
- fabricarea materialelor pentru acoperirea pardoselilor din plută, vezi 1629
- fabricarea de acoperitoare de podea din materiale dure, ca vinilul, linoleumul, vezi 2223

1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
Această clasă cuprinde toate activităţile legate de materiale sau produse textile, neincluse în diviziunile 12 sau 13,
implicând un mare număr de procese şi o mare varietate de bunuri produse.

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
Această clasă include:
- fabricarea panglicilor înguste, inclusiv materiale constând din urzeală fără bătătură obţinute cu ajutorul unui
adeziv
- fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau laminate cu material plastic
- fabricarea firelor metalizate, a firelor de cauciuc şi corzilor acoperite cu material textil, a firelor sau benzilor
textile acoperite sau impregnate cu cauciuc sau plastic
- fabricarea ţesăturilor cord pentru anvelope din fire artificiale de mare rezistenţă
- materiale de protecţie, furtunuri, curele de transmisie, benzi rulante (ranforsate sau nu cu metal sau alt material),
ţesături pentru site, pânză pentru strecurat

- garnituri pentru piese în mişcare
Această clasă exclude:
- fabricarea curelelor de transmisie sau a benzilor rulante din material textil, fire sau corzi impregnate, învelite,
acoperite sau stratificate cu cauciuc, unde cauciucul este principalul constituent, vezi 2219
- fabricarea plăcilor 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 pânzei din fire metalice, vezi 2593

1399 Fabricarea altor articole textile
Această clasă include:
-fabricarea de etichete, ecusoane, etc.
-fabricarea de pasmanterie ornamentală: trese, ciucuri, pampoane etc.
-fabricarea fetrului
-fabricarea tulului şi a altor ţesături tip plasă, a dantelei şi broderiilor, în bucăţi, fâşii sau motive decorative
-fabricarea altor articole textile tratate sau acoperite: calc pânzat, canava pentru utilizare în pictură, muşama şi
materiale textile apretate similare, materiale acoperite cu gumă sau substanţe amilacee
-fabricarea de diverse articole textile: fitiluri textile, pentru lumânări şi pentru lămpi
-fabricarea benzilor de pânză sensibile la presiune
-fabricarea şireturilor din materiale textile
-fabricarea pufurilor pentru pudră
Această clasă exclude:
-fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor, vezi 1343
-fabricarea moltonului textil şi a articolelor din molton: prosoape sanitare, tampoane, etc., vezi 1722

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
Această clasă include:
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele sau din înlocuitori de piele, inclusiv accesorii din piele pentru
activităţi industriale, (ca de exemplu: şorţuri de piele pentru sudori)
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană, vezi 1420
- fabricarea mănuşilor şi căştilor de sport, din piele, vezi 3230
- fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru
Această clasă exclude:
- fabricarea încălţămintei, vezi 1520
- fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Această clasă include:
- fabricarea altor confecţii din materiale ţesute, tricotate sau croşetate, materiale neţesute etc., pentru bărbaţi,
femei şi copii:
- haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste, etc.
Această clasă include de asemenea:
- croitoria la comandă
- fabricarea unor părţi ale produselor enumerate anterior
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană (cu excepţia articolelor pentru acoperit capul), vezi 1420
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din cauciuc sau materiale plastice neasamblate prin cusături, ci prin lipire,
vezi 2219, 2229
- fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug si a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299

- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Această clasă include:
- fabricarea de articole de lenjerie de corp din materiale textile, ţesute, tricotate sau croşetate, dantelă etc.,
pentru bărbaţi, femei şi copii:
- cămăşi, tricouri, izmene, chiloţi, pijamale, cămăşi de noapte, halate de casă, bluze, slipuri, sutiene,
corsete, etc.
Această clasă exclude:
- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru sugari, a treningurilor, costumelor de schi, costumelor de baie, etc.
- fabricarea pălăriilor şi şepcilor
- fabricarea altor accesorii de îmbrăcăminte: mănuşi, cordoane, şaluri, cravate, papioane, fileuri pentru păr etc.
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea articolelor din blană pentru acoperit capul
- fabricarea încălţămintei din materiale textile fără tălpi aplicate
- fabricarea părţilor componente ale produselor enumerate anterior
Această clasă exclude:
- fabricarea căştilor pentru sport, vezi 3230
- fabricarea căştilor de protecţie (cu excepţia căştilor pentru sportivi), vezi 3299
- fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299
- repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

1420 Fabricarea articolelor din blană
Această clasă include:
- fabricarea articolelor din blană:
- articole şi accesorii de îmbrăcăminte din blană
- asamblari de blănuri cum sunt: resturile de blană, rondelele, covoraşele, fâşiile din petice de blană etc.
- diverse articole din blană: covoraşe, pufuri (taburete rotunde) neumplute, cârpe pentru lustruire Industrială
Această clasă exclude:
- producţia de blănuri neprelucrate, vezi 014, 0170
- producţia de piei neprelucrate, vezi 1011
- fabricarea imitaţiilor din blană (materiale cu păr lung obţinute prin ţesere sau tricotare), vezi 1320, 1341
- fabricare pălăriilor din blană, vezi 1419
- fabricarea confecţiilor garnisite cu blană, vezi 1419
- finisarea şi vopsirea blănurilor, vezi 1511
- fabricarea cizmelor şi a pantofilor având părţi din blană, vezi 1520

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
Această clasă include:
- fabricarea articolelor de galanterie, inclusiv şosete, ciorapi, ciorapi pantalon

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
Această clasă include:
- fabricare, tricotare sau croşetare şi a altor articole de îmbrăcăminte:
- pulovere, jachete, veste, jerseuri şi articole similare
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 1341
- fabricarea articolelor de galanterie, vezi 1431

1511 Tăbăcirea ți finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
Această clasă include:
- tăbăcirea, vopsirea şi finisarea pieilor
- producţia de piei velurate, piei pergament, piei lăcuite sau metalizate
- producţia de piele compozită (din componente)
- răzuirea, finisarea, tăbăcirea, decolorarea (albirea), tunderea, pensarea şi vopsirea blănurilor şi a pieilor de
animale cu păr
Această clasă exclude:
- producţia de piei şi piei brute, ca parte a activităţii fermelor, vezi 014
- producţia de piei şi piei brute, ca parte a activităţii abatoarelor, vezi 1011
- fabricarea îmbrăcămintei din piele, vezi 1411
- fabricarea imitaţiilor din piele care nu au la bază piele naturală, vezi 2219, 2229

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
Această clasă include:
- fabricarea de articole de voiaj, genţi de mână şi articole similare din piele, piele compozită sau din orice alt
material (materiale plastice, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, unde se utilizează aceeaşi tehnologie
ca şi pentru piele)
- fabricarea articolelor de harnaşament
- fabricarea cureluşelor de ceas nemetalice (ex. ţesătură, piele, plastic)
- fabricarea de diverse articole din piele sau piele reconstituită : curele de transmisie, ambalaje etc.
- fabricarea şireturilor de pantofi din piele
- fabricarea bicelor şi cravaşelor pentru cai
Această clasă exclude:
- fabricarea confecţiilor din piele, vezi 1411
- fabricarea mănuşilor şi pălăriilor din piele, vezi 1419
- fabricarea încălţămintei, vezi 1520
- fabricarea şeilor pentru biciclete, vezi 3092
- fabricarea cureluşelor de ceas din metale preţiose, vezi 3212
- fabricarea cureluşelor de ceas din metale comune, vezi 3213
- fabricarea centurilor de siguranţă pentru muncitori şi alte centuri pentru uz profesional, vezi 3299

1520 Fabricarea încălțămintei
Această clasă include:
- fabricarea încălţămintei pentru toate scopurile, din orice material, prin orice proces, inclusiv turnare (cu
excepţiile mai jos prezentate)
- fabricarea componentelor din piele ale încălţămintei: fabricarea căputelor şi a unor părţi ale căputelor, a tălpilor
şi branţurilor, tocurilor etc.
- fabricarea de ghetre, jambiere şi articole similare
Această clasă exclude:
- fabricarea încălţămintei din materiale textile fără tălpi aplicate, vezi 1419
- fabricarea părţilor din lemn ale încălţămintei (de exemplu tocurile şi calapoadele), vezi 1629
- fabricarea tocurilor şi tălpilor încălţămintei din cauciuc şi a altor părţi ale încălţămintei din cauciuc, vezi 2219
- fabricarea din material plastic a părţilor de încălţăminte, vezi 2229
- fabricarea încălţămintei ortopedice, vezi 3250

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Această clasă exclude:
- comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
- vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799

4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
Această clasă include:
- vânzarea cu ridicata a firelor
- vânzarea cu ridicata a ţesăturilor
- vânzarea cu ridicata a lenjeriei de pat şi de masă etc.
- vânzarea cu ridicata de articole de mercerie: ace, aţă de cusut etc.
Această clasă exclude:
- comerţul cu ridicata al fibrelor textile, vezi 4676

4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata al
- comerţul cu ridicata al
- comerţul cu ridicata al
- comerţul cu ridicata al
- comerţul cu ridicata al
Această clasă exclude:
- comerţul cu ridicata al
- comerţul cu ridicata al
- comerţul cu ridicata al

îmbrăcămintei, inclusiv îmbrăcăminte pentru sport
accesoriilor pentru îmbrăcăminte ca: mănuşi, cravate, bretele, etc.
încălţămintei
articolelor din blană
umbrelelor
bijuteriilor, vezi 4648
articolelor din piele, vezi 4649
încălţămintei de sport, cum ar fi clăpari, vezi 4649

4751 Comert cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate
Această clasă include:
- vânzarea cu amănuntul a ţesăturilor
- vânzarea cu amănuntul a firelor de tricotat
- vânzarea cu amănuntul a materialelor de bază pentru confecţionarea covoarelor, tapiseriilor sau broderiilor
- vânzarea cu amănuntul a textilelor
- vânzarea cu amănuntul a articolelor de mercerie: ace, aţă de cusut, etc.
Această clasă exclude:
- vânzarea cu amănuntul a îmbrăcămintei, vezi 4771

4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
Această clasă include:
- vânzarea cu amănuntul a articolelor de îmbrăcăminte
- vânzarea cu amănuntul a articolelor din blană
- vânzarea cu amănuntul a accesoriilor de îmbrăcăminte, cum ar fi mănuşi, cravate, bretele etc.
Această clasă exclude:
- vânzarea cu amănuntul a textilelor, vezi 4751

4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
Această clasă include:
- vânzarea cu amănuntul a încălţămintei
- vânzarea cu amănuntul a articolelor din piele
- vânzarea cu amănuntul a accesoriilor de călătorie din piele şi înlocuitori de piele
Această clasă exclude:
- vânzarea cu amănuntul a încălţămintei speciale pentru sport, de tipul clăparilor, vezi 4764

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri,
chioșcuri și piețe
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

Această clasă include repararea şi întreţinerea încălţămintei şi a articolelor din piele:
- repararea ghetelor, pantofilor, valizelor şi a altor articole similare
- aplicarea de flecuri pentru tocuri

9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană
Această clasă include:
- spălarea şi curăţarea uscată, călcarea etc., a tuturor tipurilor de articole de îmbrăcăminte (inclusiv din blană) şi
textile, utilizând echipamente mecanice, manuale sau maşini cu auto-servire ce funcţionează cu monede, pentru
publicul larg sau pentru clienţi industriali sau comerciali
- colectarea şi livrarea lenjeriei
- şamponarea carpetelor şi covoarelor; curăţarea draperiilor şi a perdelelor, la domiciliul clienţilor sau nu
- curăţarea rufăriei, uniformelor de lucru şi altor articole similare, de către spălătorii
Această clasă exclude:
- închirierea îmbrăcămintei, alta decât uniformele de lucru, chiar dacă curăţirea acestor articole este o parte
integrantă a activităţii, vezi 7729
- repararea şi modificarea îmbrăcămintei, vezi 9529

3. Lemn si mobila
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului
Această clasă include:
- tăierea, rindeluirea şi prelucrarea mecanică a lemnului
- fasonarea buştenilor prin debitare, cojire şi aşchiere
- fabricarea traverselor de cale ferată din lemn
- fabricarea podelelor din lemn, neasamblate
- obţinerea talaşului, făinii de lemn, aşchiilor, particulelor de lemn
Această clasă include de asemenea:
- uscarea lemnului
- impregnarea sau tratarea chimică a lemnului cu conservanţi sau alte materiale
Această clasă exclude:
- exploatarea forestieră şi producţia de lemn brut, vezi 0220.
- fabricarea foilor de furnir suficient de subţiri pentru a fi utilizate în placarea scândurilor, a panourilor, în obţinerea
panelului vezi 1621
- fabricarea şindrilei, a cofrajelor, vezi 1623
- lemnul de foc sau brichete din lemn, vezi 1629

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
Această clasă include:
- fabricarea foilor de furnir, suficient de subţiri pentru a fi folosite la furniruit, la confecţionarea placajului sau în
alte scopuri:
- lustruit, vopsit, acoperit, impregnat, consolidat (cu suport de hârtie sau materiale textile)
- confecţionat în scop decorativ
- fabricarea placajului, a panourilor de furnir şi a plăcilor şi foilor de lemn
- fabricarea de plăci cu aşchii orientate (OSB) şi alte plăci din particule din lemn
- fabricarea plăcilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF) şi a altor plăci fibrolemnoase
- fabricarea lemnului densificat
- fabricarea lemnului laminat încleiat, a lemnului furniruit laminat

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
Această clasă include:

- fabricarea lamelor de parchet şi similare, asamblate in panouri
Această clasă exclude:
- fabricarea elementelor neasamblate pentru podele, vezi 1610

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Această clasă include:
- fabricarea produselor din lemn destinate utilizării în industria construcţiilor:
- grinzi, căpriori, suporturi pentru acoperiş
- grinzi cu zăbrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei şi având adausuri metalice
- uşi, ferestre, obloane şi cadrele lor, cu sau fără accesorii metalice ca: balamale, zăvoare etc.
- scări, balustrade
- borduri şi ornamente, şindrilă şi şiţă
- fabricarea de construcţii din lemn prefabricate, sau elemente ale acestora, predominant din lemn, ca de exemplu:
saune
- fabricarea caselor mobile
- fabricarea pereţilor despărţitori din lemn (cu excepţia celor autoportanţi)
Această clasă exclude:
- fabricarea dulapurilor de bucătărie, a bibliotecilor, garderobelor etc. vezi 3101, 3102, 3109
- fabricaţia pereţilor despărţitori din lemn, stabili, vezi 3101, 3102, 3109

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
Această clasă include:
- fabricarea lăzilor, cutiilor, containerelor şi ambalajelor similare din lemn
- fabricarea paleţilor, a box paleţilor şi a altor platforme de încărcare
- fabricarea butoaielor, butoiaşelor, putinilor, ciuberelor şi a altor produse de dogărie din lemn
- fabricarea tambururilor din lemn pentru cabluri
Această clasă exclude:
- fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512
- fabricarea cutiilor din material împletit, vezi 1629

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale
Această clasă include:
- fabricarea diverselor produse din lemn ca:
- mânere şi corpuri din lemn pentru unelte, mături, perii, etc.
- şanuri şi stative din lemn pentru ghete sau pantofi, umeraşe de haine
- ustensile gospodăreşti şi vase de bucătărie din lemn
- statuete şi ornamente, incrustaţii şi intarsii din lemn
- casete pentru bijuterii, tacâmuri şi articole similar
- mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru aţă de cusut şi articole similare din lemn
- alte articole din lemn
- prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate
- fabricarea de articole din plută naturală sau aglomerată, inclusiv articole pentru acoperirea pardoselilor
- fabricarea de împletituri şi produse din materiale împletite: rogojini, paravane, casete etc.
- fabricarea coşurilor şi a împletiturilor din răchită
- buşteni şi pelete pentru foc, făcute din lemn presat sau înlocuitori ca de exemplu seminţe de cafea sau de soia
- fabricarea ramelor din lemn pentru oglinzi şi tablouri
- fabricarea pieselor din lemn pentru pantofi (de exemplu tocuri şi calapoade)
- fabricarea de mânere pentru umbrele, bastoane şi alte articole similar
- fabricarea de eboşe pentru prelucrarea pipelor de fumat
Această clasă exclude:
- fabricarea de preşuri din materiale textile, vezi 1342
- fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512

-

fabricarea
fabricarea
fabricarea
fabricarea
fabricarea
fabricarea
fabricarea
fabricarea

încălţămintei din lemn, vezi 1520
chibriturilor, vezi 2051
carcaselor de ceas, vezi 2652
bobinelor din lemn care sunt părţi ale utilajelor din industria textilă, vezi 2894
mobilei, vezi 310
jucăriilor din lemn, vezi 3240
periilor şi măturilor, vezi 3291
sicrielor, vezi 3299

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
Această clasă include fabricarea mobilei de orice tip, din orice material (cu excepţia pietrei, betonului sau
ceramicii), pentru orice destinaţie şi care poate fi folosită în diverse scopuri.
Această clasă include:
- fabricarea de scaune şi banchete pentru birouri, ateliere, hoteluri, restaurante şi locuri publice
- fabricarea de scaune şi banchete pentru săli de spectacole ( teatre, cinematografe şi 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 şi mese)
- fabricarea de mobilier pentru biserici, şcoli, restaurante
Această clasă mai include:
- cărucioare decorative pentru restaurante, cum ar fi cărucioare pentru desert, cărucioare pentru mâncare
Această clasă exclude:
- fabricarea de table şcolare, vezi 2823
- fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi 2932
- fabricarea de scaune pentru vagoanele de călători, vezi 3020
- fabricarea de scaune de avion, vezi 3030
- fabricarea de mobilier medico-chirurgical, stomatologic sau veterinar, vezi 3250
- instalarea mobilierului modular, a pereţilor de compartimentare şi a mobilierului de laborator, vezi 4332

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
Această clasă include:
- fabricarea de mobilă ce se utilizează în bucătării

3103 Fabricarea de saltele și somiere
Această clasă include:
- fabricarea de saltele:
- saltele cu arcuri sau umplute cu diverse materiale de susţinere
- saltele din cauciuc celular sau din material plastic
- fabricarea de suporturi pentru saltele
Această clasă exclude:
- fabricarea de saltele pneumatice, vezi 2219
- fabricarea de saltele cu apa, vezi 2219

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea de canapele, canapele extensibile şi fotolii
- fabricarea de scaune şi bănci pentru grădină
- fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, grădini etc.
- fabricarea de carcase pentru maşini de cusut, televizoare etc.
Această clasă include de asemenea:
- finisarea scaunelor şi băncilor, cum ar fi tapiţarea
- finisarea mobilierului cum ar fi : vopsirea, lăcuirea şi tapiţarea

Această clasă exclude:
- fabricarea de perne, plăpumi cu puf , vezi 1342
- fabricarea de mobilier din ceramică, beton sau piatră, vezi 2342, 2369, 2370
- fabricarea de lămpi electrice şi echipamente de iluminat, vezi 2740
- fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi 2932
- fabricarea de scaune pentru vagoanele de călători, vezi 3020
- fabricarea de scaune de avion, vezi 3030
- retapiţarea şi recondiţionarea mobilierului, vezi 9524

4332 Lucrări de tâmplărie si dulgherie
Această clasă include:
- montarea de uşi, ferestre (exclusiv uşi automate şi turnante), tocuri de uşi şi ferestre, din lemn sau alte material
- instalarea echipamentului pentru bucătării, casa scărilor, accesorii pentru magazine
- instalarea mobilierului
- lucrări de finisaj interior cum ar fi: montarea de plafoane, montarea de pereţi mobili etc.

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Această clasă exclude:
- comerţul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469
- vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, vezi 4799

4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata al mobilei de uz casnic
- comerţul cu ridicata al covoarelor
- comerţul cu ridicata al articolelor de iluminant
Această clasă exclude:
- comerţul cu ridicata al mobilei de birou, vezi 4665

4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata al lemnului neprelucrat
- comerţul cu ridicata al produselor rezultate din prelucrarea primară a lemnului
- comerţul cu ridicata a vopselelor şi lacurilor
- comerţul cu ridicata al materialelor de construcţii: nisip, pietriş, etc.
- comerţul cu ridicata al tapetului şi produselor pentru acoperit pardoselile
- comerţul cu ridicata al sticlei plate
- comerţul cu ridicata al echipamentelor sanitare:căzi de baie, chiuvete, toalete şi alte articole sanitare din porţelan
- comerţul cu ridicata al clădirilor prefabricate

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a
Această clasă include:
- vânzarea cu amanuntul a mobilei de uz casnic
- vânzarea cu amanuntul a articolelor de iluminat
- vânzarea cu amanuntul a articolelor de menaj şi a tacâmurilor, vesela din sticlă, porţelan şi ceramică
- vânzarea cu amanuntul a produselor din lemn, plută şi împletituri
- vânzarea cu amanuntul a articolelor casnice neelectrice
- vânzarea cu amanuntul a instrumentelor muzicale şi a partiturilor
- vânzarea cu amanuntul a sistemelor de securitate, cum ar fi mecanisme de închidere, seifuri şi case de bani, fără
instalare sau servicii de întreţinere

- vânzarea cu amanuntul a altor articole şi echipamente de uz casnic
Această clasă exclude:
- comerţul cu amănuntul al antichităţilor, vezi 4779

9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice
Această clasă include:
- retapiţarea, refinisarea, repararea şi restaurarea mobilei şi a furniturilor, inclusiv a mobilierului de birou

4. Industrii creative
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
Această clasă include:
- fabricarea de articole de menaj din ceramică şi alte produse pentru uz casnic şi de toaletă
- fabricarea de statuete şi alte articole ornamentale din ceramică
Această clasă exclude:
- fabricarea imitaţiilor de bijuterii, vezi 3213
- fabricarea jucăriilor din ceramică, vezi 3240

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Această clasă include:
- fabricarea de vase, recipiente şi articole similare din ceramică folosite pentru transport sau ambalat
- fabricarea altor produse ceramice, n.c.a.
Această clasă exclude:
- fabricarea obiectelor sanitare din ceramică, vezi 2342
- fabricarea dinţilor artificiali, vezi 3250

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
Această clasă include:
- producerea de perle prelucrate
- producerea de pietre preţioase şi semipreţioase în stare prelucrată, inclusiv prelucrarea pietrelor sintetice şi a
pietrelor reconstituite
- prelucrarea diamantelor
- fabricarea de bijuterii din metale preţioase sau metale comune acoperite cu metale preţioase, din pietre preţioase
sau semipreţioase sau din combinaţii între metale preţioase şi pietre preţioase sau semipreţioase, fie între ele, fie
cu alte materiale
- fabricarea de articole de giuvaergerie din metale preţioase sau metale comune acoperite cu metale preţioase:
- veselă, tacâmuri, vase şi articole de toaletă, articole de birou, articole de ritual religios etc.
- fabricarea de articole tehnice sau de laborator din metale preţioase (cu excepţia instrumentelor şi a părţilor lor):
creuzete, spatule, anozi pentru electroplacare
- fabricarea de curele de ceas, brătări şi tabachere din metale preţioase
Această clasă include de asemenea:
- gravarea articolelor personale din metale preţioase şi nepreţioase
Această clasă exclude:
- fabricarea de curele nemetalice pentru ceasuri (material textil, piele, material plastic etc.), vezi 1512
- fabricarea de articole din metale comune placate cu metale preţioase (cu excepţia imitaţiilor de bijuterii), vezi
diviziunea 25
- fabricarea de carcase de ceas, vezi 2652
- fabricarea de curele de ceas metalice (nepreţioase), vezi 3213
- fabricarea de imitaţii de bijuterii, vezi 3213
- repararea bijuteriilor, vezi 9525

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
Această clasă include:
- fabricarea bijuteriilor de fantezie sau imitaţiilor de bijuterii:
- inele, brăţări, coliere şi articole de bijuterii similare confecţionate din metale comune placate cu metale preţioase
- bijuterii ce conţin imitaţii de pietre, cum sunt imitaţii de pietre preţioase, imitaţii de diamante şi articole similar
- fabricarea brăţărilor metalice de ceas (cu excepţia celor din metale preţioase)
Această clasă exclude:
- fabricarea de bijuterii confecţionate din metale preţioase sau acoperite cu metale preţioase, vezi 3212
- fabricarea de bijuterii ce conţin pietre preţioase veritabile, vezi 3212
- fabricarea de curele de ceas din metale preţioase, vezi 3212

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
Această clasă include:
- fabricarea de instrumente muzicale cu corzi
- fabricarea de instrumente muzicale cu claviatură şi corzi, inclusiv piane automate
- fabricarea de orgi cu tuburi, inclusiv armonii şi instrumente similare cu claviatură şi ancii metalice
- fabricarea de acordeoane şi instrumente similare, inclusiv orgă ,,de gură’’
- fabricarea de instrumente muzicale de suflat
- fabricarea de instrumente muzicale de percuţie
- fabricarea de instrumente muzicale al căror sunet este produs electronic
- fabricarea de cutii muzicale, flaşnetelor etc.
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru instrumente muzicale:
- metronoame, diapazoane, tuburi acustice, cartele, discuri şi cilindri pentru instrumente muzicale
automate, etc.
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea de fluiere, goarne şi alte instrumente de semnalizare acustică pe bază de suflat
Această clasă exclude:
- reproducerea benzilor şi discurilor audio-video pre-înregistrate, vezi 182
- fabricarea de microfoane, amplificatoare, difuzoare, căşti şi componente similare, vezi 2640
- fabricarea de pick-up-uri, magnetofoane şi alte articole similare, vezi 2640
- fabricarea de instrumente muzicale de jucărie, vezi 3240
- restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale istorice, vezi 3319
- editarea benzilor şi discurilor audio-video pre-înregistrate, vezi 5920
- acordarea pianelor, vezi 9529

mecanice

3230 Fabricarea articolelor pentru sport
Această clasă include fabricarea articolelor pentru sport (cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte).
Această clasă include:
- fabricarea de articole şi echipamente pentru sport, jocuri în aer liber şi în sală, din orice material:
- mingi tari, moi şi gonflabile
- rachete, bâte şi crose
- schiuri, legături şi beţe
- ghete de schi (clăpari)
- planşe pentru sporturi nautice (surfing; windsurfing)
- echipament pentru pescuit sportiv, inclusiv mincioguri
- echipament pentru vânătoare, alpinism etc.
- mănuşi de sport din piele şi căşti pentru sportivi
- patine pentru gheaţă şi patine cu rotile etc.
- arcuri şi arbalete
- echipament pentru gimnastică, întreţinere corporală sau atletism
Această clasă exclude:
- fabricarea de vele, vezi 1342

-

fabricarea de îmbrăcăminte de sport, vezi 1413
fabricarea de produse de şelărie şi curelărie, vezi 1512
fabricarea de bice şi cravaşe, vezi 1512
fabricarea de încălţăminte de sport, vezi 1520
fabricarea de armamentşi muniţie pentru tir sportiv, vezi 2540
fabricarea de greutăţi din metal, utilizate pentru haltere, vezi 2599
fabricarea de vehiculel de sport, altele decât tobogane şi similare, vezi diviziunile 29 şi 30
fabricarea de ambarcaţiuni, vezi 3012
fabricarea demese de biliard, vezi 3240
fabricarea de apărătoari de urechi (de exemplu pentru înot şi protecţie împotriva zgomotului), vezi 3299
repararea de articole pentru sport, vezi 9529

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
Această clasă include fabricarea de păpuşi, jocuri şi jucării (inclusiv jocuri electrice), modele la scară şi vehicule
pentru copii (cu excepţia bicicletelor şi tricicletelor din metal).
Această clasă include:
- fabricarea de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi şi accesorii
- fabricarea de figurine reprezentând animale
- fabricarea de jucării pe roţi , destinate a fi încălecate inclusiv biciclete şi triciclete din materiale plastice
- fabricarea de instrumente muzicale de jucărie
- fabricarea de articole pentru amuzament, jocuri de masă sau salon
- fabricarea de cărţi de joc
- fabricarea de popice, jocuri funcţionând cu fise sau cartele, jocuri de biliard, mese speciale pentru cazinouri, etc.
- fabricarea de jocuri electronice: şah etc.
- fabricarea de mini-modele la scară şi de modele recreative similare, trenuleţe electrice, montaje tip constructor
etc.
- fabricarea de jocuri tip puzzle etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea de console pentru jocuri video, vezi 2640
- fabricarea de biciclete, vezi 3092
- fabricarea de articole pentru festivităţi şi carnavaluri, vezi 3299
- elaborarea şi editarea programelor pentru console cu jocuri video, vezi 5821, 6201

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
Această clasă include:
- fabricarea de echipament de protecţie
- fabricarea de îmbrăcăminte din material ignifug si îmbrăcăminte de protecţie
- fabricarea de centuri de siguranţă pentru instalatorii de linii electrice şi de alte centuri de siguranţă de uz
profesional
- fabricarea de veste de salvare, din plută
- fabricarea de căşti rezistente, din material plastic, şi de alte echipamente de protecţie personală din material
plastic (de exemplu căşti pentru sportivi)
- fabricarea de costume de protecţie pentru pompieri
- fabricarea de căşti de protecţie din metal şi alte dispozitive de protecţie personale din metal
- fabricarea de dopuri pentru urechi şi zgomot (de exemplu pentru înot şi protecţie împotriva zgomotului)
- fabricarea de măşti de gaze
- fabricarea de creioane şi stilouri de toate tipurile, inclusiv mecanice
- fabricarea de peniţe
- fabricarea ştampilelor conţinând data, a celor pentru sigilat sau numerotat, dispozitivelor de imprimat manual sau
etichetat, garnituri pentru imprimare manuală, riboane şi tuşiere
- fabricarea de globuri pentru brazii de Crăciun
- fabricarea de umbrele, parasolare, bastoane
- fabricarea de nasturi, copci, agrafe, butoni, fermoare

- fabricarea de brichete
- fabricarea de articole de uz personal: pipe, piepteni, bigudiuri, pulverizatoare pentru parfum, recipiente izoterme
şi alte vase izoterme pentru uzul personal sau gospodăresc, peruci, bărbi, sprâncene false
- fabricarea de articole diverse: candele, lumânări şi similare, flori, fructe şi frunze artificiale, articole surpriză,
site şi ciururi de mână; manechine, sicrie etc.
- fabricarea coşurilor de flori, buchetelor, coroanelor si articolelor similare
- activităţile de împăiere
Această clasă exclude:
- fabricarea de fitile pentru brichete, vezi 1349
- fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru (de exemplu halate, salopete, uniforme) vezi 1412
- fabricarea de articole surpriză din hârtie, vezi 1729

5811 Activități de editare a cărților
Această clasă include activităţile de editare a cărţilor în formă tipărită, în format electronic sau audio, ori pe
Internet.
Această clasă include:
- editarea cărţilor, broşurilor, pliantelor şi materialelor similare, inclusiv editarea dicţionarelor şi a enciclopediilor
- editarea atlaselor şi hărţilor
- editarea cărţilor în format audio
- editarea enciclopediilor etc. pe CD-ROM
Această clasă exclude:
- producţia de globuri pământeşti, vezi 3299
- editarea de materiale publicitare, vezi 5819
- editarea cărţilor de muzică şi a partiturilor, vezi 5920
- activităţi ale autorilor independenţi, vezi 9003

5813 Activități de editare a ziarelor
Această clasă include editarea ziarelor, inclusiv a presei publicitare, cu apariţii de cel puţin patru ori pe săptamâna.
Editarea poate fi realizată în formă tipărită sau în format electronic, inclusiv pe Internet.
Această clasă exclude :
- activităţile agenţiilor de stiri, vezi 6321

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
Această clasă include editarea periodicelor şi a altor jurnale ce apar de cel puţin patru ori pe săptamâna. Editarea
poate fi realizată în formă tipărită sau în format electronic, inclusiv pe Internet. Editarea publicaţiilor ce conţin
programe de radio şi televiziune este inclusă aici.

5819 Alte activități de editare
Această clasă include:
- editarea (inclusiv on-line ) de :
- cataloage
- fotografii, gravuri şi cărţi poştale
- felicitări
- formulare
- afişe, reproduceri ale operelor de artă
- materiale publicitare
- alte tipărituri
- editări on-line de informaţii statistice sau alte informaţii
Această clasă exclude:
- editarea de ziare exclusiv publicitare, vezi 5813
- furnizarea on-line de programe software (găzduirea de aplicaţii şi servicii de furnizarea a acestora), vezi 6311

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
Această clasă include:
- editarea jocurilor pe calculator pentru toate platformele.

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Această clasă include:
- activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (seriale de televiziune,
documentare,etc.) sau reclame de televiziune.
Această clasă include de asemenea:
- activităţile arhivelor de filme, etc.
Această clasă exclude:
- copierea de filme (cu excepţia reproducerii filmelor cinematografice pentru distribuţia în cinematografe) precum
şi reproducerea benzilor magnetice audio şi video, CD-uri sau DVD-uri după original, vezi 1820
- comerţ cu ridicata a benzilor video, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate, vezi 4643
- comerţ cu ridicata a benzilor video şi a CD-urilor neînregistrate, vezi 4652
- comerţ cu amănuntul de benzi video, CD-uri, DVD-uri, vezi 4763
- activităţi de post producţie, vezi 5912
- înregistrări audio şi înregistrarea pe bandă a cărţilor vezi 5920
- activităţi de difuzare de programe de televiziune, vezi 602
- crearea unui program complet al unui canal de televiziune, vezi 602
- prelucrarea filmelor, alta decât pentru industria cinematografică, vezi 7420
- activităţi ale agenţiilor sau agenţilor pentru personalul din domeniul artistic sau teatral, vezi 7490
- închirierea casetelor video, DVD-urilor, publicului general, vezi 7722
- captarea în circuit închis, în timp real a transmisiilor televizate in direct, şedinţelor, conferinţelor, etc.,
vezi 8299
- activităţi independente (pe cont propriu) ale actorilor, realizatorilor de desene animate, regizorilor, consultanţilor
şi a altor specialişti din domeniu, vezi 900

5912 Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
Această clasă include activităţi de post producţie, cum ar fi: redactarea, transferurile de pe film pe casete, titrarea,
subtitrarea grafică produsă pe calculator, animaţia şi efectele speciale, developarea şi procesarea filmelor
cinematografice. Este inclusă aici şi activitatea laboratoarelor de filme cinematografice şi activităţile laboratoarelor
speciale, pentru filmele de desene animate.
Această clasă exclude:
- copierea de filme (cu excepţia reproducerii filmelor cinematografice pentru distribuţia în cinematografe) precum
şi reproducerea benzilor magnetice audio şi video, CD-uri sau DVD-uri după original, vezi 1820
- comerţul cu ridicata a benzilor video, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate, vezi 4643
- comerţul cu ridicata a benzilor video şi a CD-urilor neînregistrate, vezi 4652
- comerţul cu amănuntul de benzi video, CD-uri, DVD-uri, vezi 4763
- prelucrarea filmelor, alta decât pentru industria cinematografică, vezi 7420
- închirierea casetelor video , DVD-urilor, publicului general, vezi 7722
- activităţi independente (pe cont propriu) ale actorilor, realizatorilor de desene animate, regizorilor, consultanţilor
şi a altor specialişti din domeniu, vezi 900

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
Această clasă include:
-distribuţia de filme, benzi video, DVD-uri şi producţii similare către sălile de cinematograf, reţelelor şi posturilor
de televiziune, etc.
Această clasă include de asemenea:
- achiziţionarea drepturilor de distribuire a filmelor, benzilor video şi DVD-urilor
Această clasă exclude:
- copierea de filme precum şi reproducerea benzilor magnetice audio şi video, CD-urilor sau DVD-urilor după original,

vezi 1820
- comerţ cu ridicata a casetelor video şi DVD-urilor,vezi 4643
- comerţ cu amănuntul de casete video şi DVD-uri, vezi 4763

5914 Proiecția de filme cinematografice
Această clasă include:
- activităţi de proiecţie a filmelor cinematografice sau a casetelor video, în săli de cinema, în aer liber sau în alte
locuri destinate proiecţiilor.
- activităţile cinecluburilor.

5920 Activități de realizare a înregistrarilor audio și activități de editare muzicală
Această clasă include activităţile de producţie a înregistrărilor originale (audio) cum ar fi benzi, CD-uri; promovarea
şi distribuirea înregistrărilor audio către comercianţii cu ridicata, comercianţii cu amănuntul sau direct către public.
Aceste activităţi pot fi integrate sau nu în producţia înregistrărilor master în cadrul aceleiaşi unităţi. În cazul în care
nu sunt integrate, unitatea care desfăşoară aceste activităţi trebuie să obţină drepturile de reproducere şi distribuţie
a înregistrărilor master. Această clasă include şi activităţi de servicii pentru realizarea înregistrărilor audio în studio
sau în altă locaţie, inclusiv producţia de programe radio înregistrate pe bandă. Această clasă include de asemenea
activităţi de editare de muzică, adică activităţi de: achiziţionare şi înregistrare a drepturilor de reproducere pentru
compoziţii muzicale; promovarea, autorizarea şi utilizarea acestora în înregistrări, la radio, televiziune, în producţii
cinematografice, spectacole, pentru tipărire etc. Unităţile angajate în aceste activităţi pot deţine dreptul de
reproducere sau pot acţiona în calitate de administrator în numele proprietarilor dreptului de reproducere.
Publicarea partiturilor muzicale este inclusă aici.

6010 Activități de difuzare a programelor de radio
Această clasă include:
- activităţi de transmitere a semnalelor audio prin studiouri radio şi alte facilităţi de transmitere a programelor
audio către public, către membri sau abonaţi.
Această clasă include de asemenea :
- activităţi ale reţelelor de radio, adică montajul şi transmiterea programelor audio către membri sau abonaţi prin
unde radio, prin cablu sau satelit
- activităţi de difuzare a programelor de radio prin internet (staţii radio pe internet)
- transmisii digitale cu difuzarea de programe radio
Această clasă exclude:
- producţia de programe radio înregistrate pe bandă, vezi clasa 5920

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
Această clasă include crearea unui program complet de televiziune, prin achiziţia componentelor de program (de
exemplu filme, documentare, etc.), producţia proprie a componentelor de program (de exemplu ştirile locale,
reportaje în direct ) sau o combinaţie a acestora. Acest program complet de televiziune poate fi transmis fie de
către unitatea producătoare sau realizat pentru a fi transmis de către o terţă parte, cum ar fi companiile de cablu
sau furnizorii de televiziune prin satelit. Această clasă include realizarea de programe disponibile gratuit tuturor
utilizatorilor, dar şi realizarea de programe disponibile numai pe bază de abonament. Realizarea de programe video
la cerere este de asemenea inclusă aici. Această clasă include de asemenea transmisia digitală de programe de
televiziune.
Această clasă exclude:
- producţia 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 şi distribuirea acestora, fără realizarea programelor, vezi 61

7111 Activități de arhitectură
Această clasă include:
- consultanţă pentru activităţi de arhitectură:

- planuri şi proiecte pentru clădiri
- planuri de urbanism şi amenajarea teritoriului
Această clasă exclude:
- activităţi de consultanţă în informatică, vezi 6202; 6209
- decoraţiuni interioare, vezi 7410

7112 Activități de inginerie si consultanță tehnică legate de acestea
Această clasă include:
- activităţi de inginerie (adică aplicarea legilor fizice şi a principiilor de inginerie în proiectarea maşinilor,
materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor şi sistemelor) şi activităţi de consultanţă pentru:utilaje,
procese industriale şi instalaţii industrial
- realizarea de proiecte privind ingineria civilă, hidraulică şi de traffic proiecte de gospodărire a apelor
- elaborarea şi realizarea de proiecte referitoare la ingineria electrică şi electronică, minieră, chimică, mecanică,
industrială şi de securitate tehnică
- elaborarea proiectelor referitoare la instalaţii de aer condiţionat, refrigerare, sanitare şi de control al poluării,
inclusiv acustică etc.
- prospecţiuni geofizice, geologice şi supraveghere seismică
- activităţi de supraveghere geodezică:
- activităţi de supraveghere hidrologică
- activităţi de supraveghere a terenurilor şi delimitărilor
- activităţi de supraveghere de adâncime cartografie
Această clasă exclude:
- teste de forare în legătură cu activităţile extractive, vezi 0910; 0990
- elaborarea sau publicarea de programe de calculator (software) asociate, vezi 5829; 6201
- activităţi de consultanţă în informatică, vezi 6202; 6209
- testare tehnică, vezi 7120
- activităţi de cercetare şi dezvoltare conexe ingineriei, vezi 721
- proiectare industrială, vezi 7410
- fotografiere aeriană, vezi 7420

7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
Această clasă include:
- cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale
- cercetare-dezvoltare în ştiinţe umaniste
- cercetare-dezvoltare interdisciplinară, predominantă în ştiinţe sociale şi umaniste
Această clasă exclude:
- activităţi de studiere a pieţei, vezi 7320

7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Această clasă include furnizarea unei game complete de servicii de publicitate şi de promovare (prin posibilităţi
interne sau prin subcontractare), inclusiv consultanţă, servicii de creaţie, producţia de material publicitar şi
cumpărarea acestuia.
Această clasă include:
- crearea şi realizarea campaniilor publicitare:
- crearea şi plasarea reclamelor în ziare, periodice, la radio şi televiziune, pe Internet şi alte mijloace media
- crearea şi plasarea reclamelor în aer liber, de exemplu afişe, panouri şi cadre, proiectarea showroom-urilor şi
aplicarea de colante publicitare pe maşini şi autobuze
- publicitatea aeriană
- distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor
- creare de standuri, structuri şi site-uri de afişare
- desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii şi reţinerii clienţilor
- promoţii de produse

- activităţi de marketing prin punctele de vânzare
- publicitate directă prin poştă
Această clasă exclude:
- tipărirea materialelor pentru publicitate, vezi 5819
- producţia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune şi film, vezi 5911
- activităţi de studiere a pieţei, vezi 7320
- fotografii publicitare, vezi 7420
- organizarea de conferinţe şi expoziţii comerciale, vezi 8230
- activităţi de expediere prin poştă, vezi 8219

7312 Servicii de reprezentare media
Această clasă include:
- servicii de reprezentare media, adică vânzarea sau revânzarea timpului şi spaţiului pentru diverse mijloace media
care solicită publicitate
Această clasă exclude:
- vânzarea timpului sau spaţiului de publicitate direct de către proprietarii timpului sau spaţiului (editori), vezi clasa
de activitate corespunzătoare
- activităţi de relaţii publice, vezi 7021

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Această clasă include:
- servicii de investigare a potenţialului pieţei, acceptarea şi familiarizarea cu produsele noi, comportamentul
cumpărătorilor faţă de produse şi servicii, inclusiv analiza statistică a rezultatelor în scopul promovării si dezvoltării
de produse noi
- servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice şi sociale, inclusiv analiza statistică a
rezultatelor

7410 Activitati de design specializat
Această clasă include:
- design privind textilele, îmbrăcămintea, încălţămintea, bijuteriile, mobilă, decoraţiuni interioare, articole de
modă, ca şi alte bunuri personale sau gospodăreşti
- design industrial, adică crearea şi dezvoltarea de planuri şi specificaţii ce optimizează utilizarea, valoarea şi
aspectul produselor, inclusiv stabilirea/determinarea materialelor, mecanismelor, formelor, culorilor şi suprafeţelor
finisate ale produselor, luând in considerare caracteristicile şi nevoile umane, siguranţa, precum şi preferinţele
pieţei privind producţia, distribuţia, folosinţa şi întreţinerea acestor produse
- servicii ale designerilor graficieni
- activităţi ale designerilor de decoraţiuni interioare
Această clasă exclude:
- proiectarea şi programarea paginilor web, vezi 6201
- proiectarea în arhitectură, vezi 7111
- activităţi de proiectare în inginerie, adică aplicarea principiilor şi legilor fizice de inginerie în proiectarea maşinilor,
materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor şi sistemelor, vezi 7112

7420 Activitati fotografice
Această clasă include:
- producţii fotografice comerciale şi pentru consumatori:
- fotografii portret pentru cărţi de identitate, paşapoarte, şcoli, nunţi etc.
- fotografii pentru scopuri comerciale, edituri, modă, agenţii imobiliare sau turism
- fotografii aeriene
- înregistrarea pe bandă a evenimentelor: nunţi, conferinţe etc.
- prelucrarea filmelor:
- developare, imprimare şi mărire de pe negativele sau filmele clientului

- laboratoare de developare a filmelor şi de printare a pozelor
- ateliere fotografice cu execuţia fotografiilor într-o oră (care nu fac parte din magazinele cu aparate fotografice)
- montarea diapozitivelor
- copierea, restaurarea sau retuşarea fotografiilor
- activităţi ale fotoreporterilor
Această clasă include de asemenea:
- transmiterea documentelor pe microfilme
Această clasă exclude:
- procesarea imaginilor de film asociate cu industria de film şi de televiziune, vezi 5911
- activităţi cartografice, vezi 7112
- operarea cabinelor fotografice cu autoservire pe bază de monezi, vezi 9609

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
8130 Activități de întreținere peisagistică
Această clasă include:
- plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de:
- parcuri şi grădini pentru:
- facilităţi de locuit particulare şi publice
- clădiri publice şi semi-publice (şcoli, spitale, clădiri administrative, clădiri ale bisericilor etc.)
- terenuri municipale (parcuri, zone verzi, cimitire etc.)
- spaţiile verzi de pe autostrăzi (şosele, linii de tren şi tramvai, căi navigabile, porturi)
- clădiri industriale şi comerciale
- spatii verzi pentru:
- clădiri (grădini pe terase, verdeaţă pe faţade, grădini interioare)
- terenuri de sport (terenuri de fotbal, terenuri de golf etc.), terenuri de joacă, pajişti pentru băi de soare şi alte
parcuri recreative
- ape stătătoare şi curgătoare (bazine, zone inundabile, eleştee, bazine de înot, şanţuri, cursuri de apă, sisteme de
canalizare)
- plante pentru protecţia împotriva zgomotului, vântului, eroziunii, vizibilităţii şi a luminii orbitoare
Această clasă exclude:
- producţia comercială şi plantarea pentru producţia comercială a plantelor, pomilor, vezi diviziunile 01,02
- activitatea din pepiniere (inclusiv pentru împăduriri), vezi 0130, 0230
- păstrarea solului în bună stare ecologică pentru utilizarea în agricultură, vezi 0161
- activităţi de construcţii în scopuri peisagistice, vezi secţiunea F
- activităţi de proiectare şi arhitectură peisagistică, vezi 7111

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
Această clasă include:
- producţia de spectacole teatrale, concerte şi spectacole de operă sau balet, în direct precum şi alte producţii
scenice:
- activităţi ale grupurilor sau companiilor artistice, circurilor, orchestrelor sau formaţiilor musicale
- activităţi ale artiştilor individuali cum ar fi actori, dansatori, muzicieni, recitatori sau crainici
Această clasă exclude:
- activităţi ale personalului teatral sau activităţi ale agenţilor sau agenţiilor artistice, vezi 7490
- activităţi de casting, vezi 7810

9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Această clasă include:
- activităţi suport pentru interpretarea artistică, pentru organizarea in direct de spectacole teatrale, concerte,
spectacole de operă sau balet şi alte producţii scenice:
- activităţi ale regizorilor, producătorilor, designerilor şi constructorilor de decoruri, maşiniştilor, inginerilor de

sunet şi lumini, etc.
Această clasă include de asemenea activităţile producătorilor sau organizatorilor de evenimente artistice
transmise în direct, cu sau fără facilităţi aferente.
Această clasă exclude:
- activităţi ale personalului teatral sau activităţi ale agenţilor sau agenţiilor artistice, vezi 7490
- activităţi de casting, vezi 7810

9003 Activități de creație artistică
Această clasă include:
- activităţi ale artiştilor individuali, cum ar fi sculptori, pictori, caricaturişti, gravori etc.
- activităţi ale scriitorilor individuali, pentru toate subiectele, inclusiv lucrările de ficţiune, lucrările tehnice etc.
- activităţi ale ziariştilor independenţi
- restaurări ale operelor de artă cum ar fi picturile etc.
Această clasă exclude:
- realizarea lucrărilor din piatră, în afară de lucrările originale artistice, vezi 2370
- restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale cu valoare istorică, vezi 3319
- producţia de filme cinematografice şi video, vezi 5911; 5912
- restaurări de mobilă (cu excepţia restaurărilor de tipul celor din muzee), vezi 9524

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
Această clasă include activităţi ale bâlciurilor şi parcurilor de distracţii. Sunt incluse activităţile de exploatare a
unei varietăţi de atracţii, cum ar fi cursele mecanice, plimbările pe apă, jocuri, expoziţii, expoziţii tematice şi
terenuri pentru picnic

9329 Alte activități recreative și distractive
Această clasă include activităţi recreative şi distractive (cu excepţia bâlciurilor şi a parcurilor de distracţii)
neclasificate în altă parte:
- activităţi ale parcurilor recreative (fără cazare)
- exploatarea facilităţilor de transport recreativ, de exemplu porturi turistice
- exploatarea pârtiilor de schi
- închirierea echipamentului de agrement , ca parte integrantă a facilităţilor recreative
- târguri şi expoziţii de natură recreativă
- activităţi ale plajelor, inclusiv închirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc.
- funcţionarea ringurilor de dans
Această clasă include de asemenea activităţile producătorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau
distractive în direct, altele decât cele artistice sau sportive, cu sau fără facilităţi.
Aceată clasă exclude:
- funcţionarea telefericelor, funicularelor, schi-lifturilor, vezi 4939
- croaziere de pescuit, vezi 5010, 5030
- asigurarea spaţiului şi a facilităţilor pentru scurte sejururi ale vizitatorilor în parcuri, păduri recreative şi pe
terenuri de camping, vezi 5530
- parcuri de caravane, tabere recreative, tabere de vânătoare şi pescuit, campinguri, vezi 5530
- activităţi de servire a băuturilor în discoteci, vezi 5630
- activităţi ale trupelor de teatru şi de circ, vezi 9001

9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor
Această clasă include:
- repararea de ceasuri, orologii şi părţi componente ale acestora, cum sunt carcase de ceasuri din toate materialele;
mecanisme, cronometre etc.
- repararea bijuteriilor
Această clasă exclude:
- gravarea industrială a metalelor, vezi 2561

- repararea de marcatoare de pontaj, compostoare pentru data şi oră, întrerupătoare orare şi a dispozitivelor
similare pentru înregistrarea timpului, vezi 3313

5.

Industria auto și componente

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer
Această clasă include:
- fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, maşini mobile, aeronave, jucării, mobilă şi alte
utilizări:
- anvelope pneumatice
- anvelope pline (solide) şi anvelope elastice
- fabricarea camerelor de aer pentru anvelope;
- fabricarea suprafeţelor (benzilor) de rulare iterşanjabile, a flapsurilor, a benzilor (,,cocoaşă de camilă”), pentru
recondiţionarea anvelopelor, etc.
- reconstruirea şi reşaparea anvelopelor
Această clasă exclude:
- fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 2219
- repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor şi a camerelor de aer, vezi 4520

2812 Fabricarea de motoare hidraulice
Această clasă include:
- fabricarea de componente hidraulice şi pneumatice (inclusiv pompe hidraulice, motoare hidraulice, cilindri
hidraulici şi pneumatici, valve hidraulice şi pneumatice, furtunuri şi fitinguri hidraulice şi pneumatice)
- fabricarea de echipamente de preparare a aerului pentru utilizare în sisteme pneumatice
- fabricarea de echipamente hidraulice de transmisie
- fabricarea de echipamente hidrostatice de transmisie
- fabricarea de sisteme energetice pe bază de fluide
Această clasă exclude:
- fabricarea de compresoare, vezi 2813
- fabricarea de pompe pentru alte instalaţii decât cele hidraulice, vezi 2813
- fabricarea de supape pentru alte instalaţii decât cele hidraulice, vezi 2814
- fabricarea de echipamente de transmisie mecanică, vezi 2815

2813 Fabricarea de pompe și compresoare
Această clasă 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 măsură
- fabricarea de pompe pentru echiparea motoarelor cu combustie internă: pompe de ulei, apă şi combustibil pentru
autovehicule etc.
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea de pompe de mână
Această clasă exclude:
- fabricarea de echipamente hidraulice şi pneumatice, vezi 2812

2814 Fabricarea de articole de robinetări
Această clasă include:
- fabricarea de robinete şi valve industriale, inclusiv valve regulatoare şi robinete de admisie
- fabricarea de robinete şi valve pentru instalaţii sanitare
- fabricarea de robinete şi valve pentru instalaţii de încălzire

Această clasă exclude:
- fabricarea de valve din cauciuc vulcanizat nerigid, sticlă sau din materiale ceramice, vezi 2219, 2319 sau 2344
- fabricarea de supape de admisie şi evacuare pentru motoare cu combustie internă, vezi 2811
- fabricarea de valve hidraulice şi pneumatice şi fabricarea de echipamente de preparare a aerului pentru utilizarea
în sisteme pneumatice, vezi 2812

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
Această clasă include:
- fabricarea de rulmenţi cu bile sau role şi a părţilor lor componente
- fabricarea de echipament de transmisie a energiei mecanice:
- arbori de transmisie şi manivele: arbori cu came, arbori cotiţi, etc.
- carcase de rulmenţi şi lagăre
- fabricarea de angrenaje, cutii de viteză şi alte dispozitive de schimbare a vitezelor
- fabricarea de ambreiaje şi cuplaje mecanice
- fabricarea de volanţi şi scripeţi
- fabricarea de lanţuri articulate
- fabricarea de lanţuri de transmisie
Această clasă exclude:
- fabricarea altor tipuri de lanţuri, vezi 2593
- fabricarea de echipament de transmisie hidraulică, vezi 2812
- fabricarea de echipament de transmisie hidrostatică, vezi 2812
- fabricarea de ambreiaje electromagnetice, vezi 2931
- fabricarea de subansamble (organe de maşini) ale echipamentelor de transmisie electrică ce sunt identificabile ca
părţi ale autovehiculelor sau avioanelor, vezi diviziunile 29 şi 30

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
Această clasă include:
- fabricarea maşinilor de ridicat, manipulat, încărcat sau descărcat, acţionate manual sau electric:
- palane de ridicare şi macarale, trolii, cabestane şi 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
în fabrici (inclusiv cărucioare şi roabe)
- manipulatori şi roboţi industriali specializaţi pentru operaţii de ridicare, manipulare, încărcare sau descărcare
- fabricarea de conveioare, teleferice etc.
- fabricarea de lifturi, scări şi trotuare rulante
- fabricarea de piese destinate echipamentelor de ridicare şi manipulare
Această clasă exclude:
- fabricarea de roboţi industriali pentru utilizări multiple, vezi 2829
- fabricarea de elevatoare şi transportoare cu acţionare continuă, pentru utilizare în subteran, vezi 2892
- fabricarea de cupe mecanice, excavatore şi încărcătoare cu cupe, vezi 2892
- fabricarea de macarale plutitoare, macarale pentru calea ferată şi automacarare, vezi 3011, 3020
- instalarea lifturilor şi scărilor rulante, vezi 4329

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
Această clasă include:
- fabricarea de autovehicule pentru pasageri
- fabricarea de vehicule comerciale:
- furgonete, camioane, tractoare rutiere pentru semiremorci etc.
- fabricarea de autobuze, troleibuze şi autocare
- fabricarea de motoare pentru autovehicule
- fabricarea de şasiuri pentru autovehicule
- fabricarea de autovehicule diverse:

- autovehicule pentru circulaţia pe zăpadă, pentru terenuri de golf, autovehicule amfibii
- autovehicule speciale pentru stins incendii, de măturat străzile, biblioteci mobile, automobile blindate, , , , ,
etc.
- autobetoniere
- vehicule de teren (ATV), automobile pentru karting şi alte autovehicule similare, inclusiv maşini de curse
Această clasă include de asemenea:
reconstrucţia industrială a motoarelor de autovehicule
Această clasă exclude:
- fabricarea de motoare electrice (cu excepţia motoarelor de pornire), vezi 2711
- fabricarea echipamentelor de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740
- fabricarea de pistoane, segmenţi şi carburatoare, vezi 2811
- fabricarea tractoarelor utilizate în agricultură, vezi 2830
- fabricarea de tractoare utilizate în construcţii sau minerit, vezi 2892
- fabricarea de basculante (autocamion cu benă basculantă) destinate utilizării în afara reţelei rutiere, vezi 2892
- fabricarea de caroserii pentru autovehicule, vezi 2920
- fabricarea de piese electrice pentru autovehicule, vezi 2931
- fabricarea de piese şi accesorii pentru autovehicule, vezi 2932
- fabricarea de tancuri şi alte vehicule militare de luptă, vezi 3040
- întreţinerea, repararea şi modificarea autovehiculelor, vezi 4520

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
Această clasă include:
- fabricarea de caroserii, inclusiv cabine pentru autovehicule
- fabricarea de elemente de caroserie pentru toate tipurile de autovehicule, pentru remorci şi semiremorci
- fabricarea de remorci şi semiremorci:
- pentru transportul de mărfuri: tancuri (cisterne), remorci de transport etc.
- pentru transport de pasageri: remorci de tip caravană etc.
- fabricarea de containere destinate a fi utilizate pentru unul sau mai multe moduri de transport
Această clasă exclude:
- fabricarea de remorci şi semiremorci special destinate utilizării în agricultură, vezi 2830
- fabricarea de piese şi accesorii pentru caroserii de autovehicule, vezi 2932
- fabricarea de vehicule cu tracţiune animală, vezi 3099

2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de
autovehicule
Această clasă include:
- fabricarea de echipamente electrice pentru autovehicule, cum ar fi generatoare, alternatoare, bujii cu scânteie,
conductori de aprindere, sisteme electrice pentru acţionat uşi şi geamuri, asamblarea dispozitivelor (aparatelor) de
măsură în tablourile de instrumente, regulatori de tensiune etc.
Această clasă exclude:
- fabricarea de baterii pentru vehicule, vezi 2720
- fabricarea de echipament de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740
- fabricarea de pompe pentru autovehicule şi motoare de autovehicule, vezi 2813

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
Această clasă include:
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru autovehicule:
- frâne, cutii de viteză, osii, roţi, sisteme de suspensie (amortizoare), radiatoare, tobe şi ţevi de
eşapament,catalizatori, ambreiaje, volane, coloane şi casete de direcţie
- fabricarea de părţi şi accesorii pentru caroserii de autovehicule:
- centuri de siguranţă, airbag-uri, uşi, bare de protecţie
- fabricarea scaunelor de maşină

Această clasă exclude:
- fabricarea de anvelope, vezi 2211
- fabricarea de furtunuri şi centuri din cauciuc şi alte produse din cauciuc, vezi 2219
- fabricarea de pistoane, segmenti şi carburatoare, vezi 2811
- întreţinerea, repararea şi modificarea autovehiculelor, vezi 4520

3020 Fabricarea materialului rulant
Această clasă include:
- fabricarea locomotivelor electrice, diesel, cu aburi şi a altor tipuri de locomotive
- fabricarea vagoanelor autopropulsate, pentru cai ferate sau linii de tramvai, vagoane şi platforme autopropulsate
pentru întreţinerea sau repararea căii ferate
- fabricarea de vagoane pentru căi ferate sau tramvaie, fără autopropulsie:
- vagoane de pasageri, vagoane de marfă, vagoane-cisternă, vagoane şi platforme cu autodescărcare, vagoaneatelier, vagoane-macara, tendere etc
- fabricarea de repere speciale pentru locomotive (căi ferate sau linii de tramvai) sau material rulant:
- boghiuri, axe şi roţi, frâne şi părţi ale acestora; cârlige şi dispozitive de cuplare, tampoane şi părţi ale acestora;
amortizoare; rame pentru vagoane şi locomotive; caroserii; pasaje de conectare etc.
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea de locomotive şi vagoneţi de mină
- fabricarea de echipamente mecanice şi electromecanice de semnalizare, de siguranţă şi de control al traficului
pentru căile ferate, linii de tramvai, căi navigabile interioare, şosele, parcări, aeroporturi etc.
- fabricarea banchetelor pentru vagoanele de călători
Această clasă exclude:
- fabricarea de şine de cale ferată neasamblate, vezi 2410
- fabricarea dispozitivelor de asamblare a liniilor ferate, vezi 2599
- fabricarea de motoare electrice, vezi 2711
- fabricarea de echipament electric de semnalizare, de siguranţă sau de control a traficului, vezi 2790
- fabricarea de motoare şi turbine, vezi 2811

3312 Repararea mașinilor
Această clasă include repararea şi întreţinerea maşinilor şi echipamentelor industriale ca: ascuţitul sau instalarea
lamelor şi fierăstraielor pentru maşinile industriale sau asigurarea serviciilor de reparaţii prin sudură; repararea
maşinilor şi echipamentelor agricole şi a altor maşini şi echipamente grele, industriale (de exemplu încărcătoare cu
furcă şi alte echipamente de manipulare a materialelor, maşini unelte, echipamente de refrigerare industriale,
echipamente pentru construcţii şi utilaje miniere), maşini şi echipamente cuprinse în cadrul diviziunii 28.
Această clasă include:
- repararea şi întreţinerea motoarelor, altele decât cele pentru autovehicule
- repararea şi întreţinerea pompelor, compresoarelor şi a echipamentelor similare
- repararea si întreţinerea utilajelor hidraulice
- repararea valvelor
- repararea angrenajelor şi a elementelor de transmisie
- repararea şi întreţinerea cuptoarelor industriale
- repararea şi întreţinerea echipamentelor de ridicat şi manipulat
- repararea şi întreţinerea echipamentelor industriale de refrigerare şi purificare a aerului
- repararea şi întreţinerea utilajelor industriale de uz general
- repararea altor maşini-unelte portabile acţionate electric
- repararea şi întreţinerea maşinilor unelte pentru prelucrarea metalului şi a accesoriilor pentru acestea
- repararea şi întreţinerea altor maşini unelte
- repararea şi întreţinerea tractoarelor utilizate în agricultură
- repararea şi întreţinerea utilajelor agricole şi a utilajelor pentru silvicultură şi exploatare forestieră
- repararea şi întreţinerea utilajelor metalurgice
- repararea şi întreţinerea utilajelor miniere, utilajelor de construcţii, utilajelor pentru zăcămintele de petrol şi

gaze
- repararea şi întreţinerea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
- repararea şi întreţinerea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi pielăriei
- repararea şi întreţinerea utilajelor pentru industria hârtiei
- repararea şi întreţinerea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
- repararea şi întreţinerea altor utilaje cu destinaţie specifică din cadrul diviziunii 28
- repararea şi întreţinerea maşinilor de cântărit
- repararea şi întreţinerea maşinilor automate de vânzare a produselor
- repararea şi întreţinerea înregistratoarelor de casă
- rapararea şi întreţinerea maşinilor de fotocopiat
- repararea maşinilor de calculat, electronice sau nu
- repararea maşinilor de scris
Această clasă exclude:
- instalarea cuptoarelor şi a altor echipamente de încălzire, vezi 4322
- repararea calculatoarelor, vezi 9511

3314 Repararea echipamentelor electrice
Această clasă include repararea şi întreţinerea bunurilor din cadrul diviziunii 27, cu excepţia celor din clasele grupei
275 (aparatură de uz casnic).
Această clasă include:
- repararea şi întreţinerea transformatoarelor electrice de retea, de distribuţie şi speciale
- repararea şi întreţinerea motoarelor, generatoarelor şi a grupurilor electrogene
- repararea şi întreţinerea aparatajului electric de conexiuni şi panourile de comandă
- repararea şi întreţinerea releelor şi a dispozitivelor de comandă industriale
- repararea şi întreţinerea bateriilor de pile electrice şi acumulatori
- repararea şi întreţinerea echipamentului electric de iluminat
- repararea şi întreţinerea cablurilor conducătoare şi izolatoare de electricitate pentru circuite electrice
Această clasă exclude:
- repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi echipamentelor periferice, vezi 9511
- repararea şi întreţinerea echipamentului de telecomunicaţii, vezi 9512
- repararea şi întreţinerea aparatelor electronice de larg consum, vezi 9521
- repararea ceasurilor, vezi 9525

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
Această clasă include repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport din cadrul diviziunii 30, cu excepţia
motocicletelor şi a bicicletelor.
Această clasă include:
- repararea şi întreţinerea locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată (exclusiv reconstrucţia şi transformarea
industrială)
- repararea şaretelor şi a căruţelor cu tracţiune animală
Această clasă exclude:
- reparaţiile capitale şi reconstrucţia industrială a locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată, vezi 3020
- repararea şi întreţinerea vehiculelor militare de luptă, vezi 3040
- repararea şi întreţinerea cărucioarelor pentru cumpărături, vezi 3311
- repararea şi întreţinerea motoarelor pentru locomotive, vezi 3312
- repararea şi întreţinerea motocicletelor, vezi 4540
- repararea bicicletelor, vezi 9529

3319 Repararea altor echipamente
Această clasă include repararea şi întreţinerea echipamentelor neincluse în alte grupe ale acestei diviziuni.
Această clasă include:
- repararea plaselor de pescuit, inclusiv cârpitul acestora

- repararea frânghiilor, funiilor, pânzelor de vele şi prelatelor
- repararea sacilor pentru depozitarea îngrăşămintelor şi substanţelor chimice
- repararea sau recondiţionarea paleţilor din lemn, a tamburilor sau cilindrilor de încărcare şi a articolelor
similare
- repararea jocurilor cu bile şi a altor jocuri acţionate prin introducerea unei monede
- restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale istorice
Această clasă exclude:
- repararea mobilierului de uz casnic sau pentru birou, restaurarea mobilei, vezi 9524
- repararea bicicletelor, vezi 9529
- repararea şi modificarea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
Această clasă include:
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi a celor uzate:
- autovehicule de pasageri, inclusiv autovehicule de pasageri specializate ca ambulanţe şi microbuze, etc.(sub 3,5
tone)
Această clasă include de asemenea:
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a autovehiculelor de teren ca jeep-urile (sub 3,5 tone)
Această clasă exclude:
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule, vezi 453
- închirierea autovehiculelor cu şofer, vezi 4939
- închirierea autovehiculelor fără şofer, vezi 7711

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
Această clasă include:
- întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- reparaţii mecanice
- reparaţii electrice
- repararea sistemelor electronice de injecţie
- întreţinerea uzuală (curentă)
- reparaţii ale caroseriei
- reparaţii ale unor piese ale motorului
- spălare, lustruire etc.
- vopsire
- repararea parbrizelor
- repararea scaunelor din autovehicule
- repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor şi a camerelor de aer
- tratamentul anti-rugină
- instalarea de piese şi accesorii opţionale care nu fac parte din procesul de fabricaţie
Această clasă exclude:
- reşaparea şi recondiţionarea pneurilor, vezi 2211

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
Această clasă exclude:
- vânzarea cu amănuntul a carburanţilor, vezi 4730

4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor
Această clasă include:
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a motocicletelor, inclusiv a motoretelor
- vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul, inclusiv prin agenţi comisionari şi case de comenzi prin poştă, de piese şi

accesorii pentru motociclete
- întreţinerea şi repararea motocicletelor
Această clasă exclude:
- vânzarea cu ridicata de biciclete, a pieselor şi accesoriilor aferente, vezi 4649
- vânzarea cu amănuntul de biciclete, a pieselor şi accesoriilor aferente, vezi 4764
- închirierea de motociclete, vezi 7739
- repararea şi întreţinerea bicicletelor, vezi 9529
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2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
Această clasă include fabricarea de semiconductori şi alte componente pentru instalaţii electronice.
Această clasă include:
- 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 şi dispozitive semiconductoare similare
- fabricarea de inductori (de exemplu bobine de impedanţă, transformatoare), de tipul componentelor electronice
- fabricarea cristalelor şi ansamblelor de cristale electronice
- fabricarea de solenoizi, comutatoare şi traductori pentru aplicaţii electronice
- fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate
- fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasmă, polimeri, LCD)
- fabricarea diodelor emiţătoare de lumină (LED)
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diverşi, etc.
Această clasă exclude:
- tipărirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812
- fabricarea ecranelor pentru calculatoare şi televizor, vezi 2620, 2640
- fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi 2612
- fabricarea de tuburi de raze X şi a dispozitivelor similare de radiaţii vezi 2660
- fabricarea de echipamente şi instrumente optice, vezi 2670
- fabricarea de dispozitive similare pentru aplicaţii 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 clasificată în altă parte, în baza clasificării întregului echipament

2612 Fabricarea altor componente electronice
Această clasă include:
- fabricarea plăcilor cu circuite imprimate asamblate
- activitatea de montare a componentelor pe plăci de circuite imprimate
- fabricarea cardurilor de interfaţa (de exemplu pentru sunet, video, control, reţea, modemuri)
Această clasă exclude:
- tipărirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812
- fabricarea plăcilor cu circuite imprimate, vezi 2611

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
Această clasă include fabricarea şi/sau asamblarea calculatoarelor electronice, cum ar fi calculatoare de viteză şi
capacitate de stocare mare, calculatoare de birou, calculatoare portabile şi servere precum şi fabricarea
echipamentelor periferice pentru calculatoare, cum ar fi dispozitive de stocare şi de intrare/ieşire (imprimante,
monitoare, tastaturi). Calculatoarele pot fi analogice, digitale sau hibride. Calculatoarele digitale sunt dispozitive
care efectuează următoarele operaţiuni: (1) stochează programul sau programele de prelucrare şi datele
intermediare necesare pentru execuţia acestuia; (2) pot fi programate liber, în conformitate cu necesităţile
utilizatorului; (3) efectuează calcule aritmetice specificate de către utilizator; (4) execută, fără intervenţie umană,
un program de prelucrare care solicită calculatorului să îşi modifice execuţia prin decizia logică în timpul ciclului
de prelucrare. Calculatoarele analogice sunt capabile să simuleze modele matematice şi să cuprindă cel puţin
elemente de control şi programare analogică.
Această clasă include:
- fabricarea de calculatoare de birou
- fabricarea de calculatoare portabile (laptop-uri)
- fabricarea de calculatoare de mare viteză şi capacitate de stocare mare
- fabricarea de minicalculatoare portabile (de exemplu PDA – asistent personal digital)
- fabricarea unităţilor de disc magnetic şi a altor dispozitive de stocare
- fabricarea de unităţi 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 şi 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 căşti pentru simularea realităţii virtuale
- fabricarea de proiectoare
Această clasă include de asemenea:
- fabricarea terminalelor de calculator, cum sunt automatele bancare (ATM-uri), puncte de vânzare (POS), ce
operează fără comenzi mecanice
- fabricarea echipamentului de birou multifuncţional capabil a executa două sau mai multe dintre următoarele
funcţii: printare, scanare, copiere, fax
Această clasă exclude:
- reproducerea suporţilor înregistraţi (suporţi de calculator, audio, video etc.), vezi 182
- fabricarea componentelor electronice şi a ansamblurilor electronice utilizate în calculatoare şi unităţi periferice,
vezi 261
- fabricarea modemurilor interne/externe pentru calculatoare, vezi 2612
- fabricarea cardurilor, a modulelor şi ansamblurilor de interfaţă, vezi 2612
- fabricarea plăcilor cu componente electronice asamblate, vezi 2612
- fabricarea modemurilor, echipamentelor de transmisie, vezi 2630
- fabricarea comutatoarelor digitale de comunicaţii, a echipamentului pentru transmisii de date (de exemplu punţi,
routere, porţi), vezi 2630
- fabricarea de aparate electronice de larg consum, cum ar fi aparatele de redare CD-uri şi DVD-uri, vezi 2640
- fabricarea monitoarelor de televiziune şi a display-urilor, vezi 2640
- fabricarea consolelor pentru jocuri video, vezi 2640
- fabricarea suporţilor optici şi magnetici neînregistraţi, pentru calculatoare sau alte dispozitive, vezi 2680

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
Această clasă include fabricarea echipamentelor de telefonie şi de comunicaţii de date utilizate pentru a transmite
electronic semnale prin cabluri sau prin aer, cum ar fi transmisiile radio şi de televiziune, şi echipamente de
comunicaţii fără fir.
Această clasă include:

- fabricarea de echipament tip PBX
- fabricarea de telefoane fără fir
- fabricarea de echipament pentru centralele telefonice particulare
- fabricarea echipamentului telefonic şi pentru fax, inclusiv a roboţilor pentru telefon
- fabricarea de echipamente pentru transmisii de date, cum ar fi punţi, routere şi porţi
- fabricarea antenelor pentru transmisie şi recepţie
- fabricarea echipamentului de televiziune prin cablu
- fabricarea de echipamente tip pager
- fabricarea telefoanelor celulare
- fabricarea echipamentului mobil de comunicaţii
- fabricarea de echipament de studio şi de transmisie pentru radio şi televiziune, inclusiv a camerelor de
televiziune
- fabricarea modemurilor, a echipamentelor de transmisie
- fabricarea sistemelor de alarmă împotriva efracţiilor şi de avertizare în caz de incendii, care trimit semnale către
o staţie de control
- fabricarea transmiţătoarelor de radio şi televiziune
- fabricarea dispozitivelor de comunicaţii utilizând semnale infraroşii (de exemplu telecomenzi)
Această clasă exclude:
- fabricarea componentelor şi subansamblelor electronice utilizate în echipamentele de comunicaţii, inclusiv
modemurile interne/externe, vezi 2612
- fabricarea plăcilor cu circuite imprimate asamblate, vezi 2612
- fabricarea de calculatoare şi de echipamente periferice pentru acestea, vezi 2620
- fabricarea echipamentului audio şi 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 și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
Această clasă cuprinde fabricarea sistemelor şi instrumentelor de căutare, detecţie, navigaţie, ghidare utilizate în
aeronautică şi navigaţia maritimă; dispozitive automate de control şi reglare pentru instalaţii de încălzire,
climatizare, refrigerare; instrumente şi dispozitive pentru măsurarea, afişarea, indicarea, înregistrarea,
transmiterea şi reglarea temperaturii, umidităţii, presiunii, vidului, combustiei, debitului, nivelului, vâscozităţii,
densităţii, acidităţii,
concentraţiei şi mişcării de rotaţie; contoare şi dispozitive de înregistrat pentru
fluide;instrumente pentru măsurarea şi verificarea caracteristicilor electrice şi a semnalelor electrice; dispozitive
şi sisteme deinstrumente pentru analize de laborator ale compoziţiei sau concentraţiei fizice sau chimice a mostrelor
de materiale solide, lichide, gazoase sau materiale compozite; alte instrumente de măsură şi verificare şi părţi
componente ale acestora. Este inclusă aici şi fabricarea echipamentelor nonelectrice de măsură, verificare şi
navigaţie (cu excepţia uneltelor mecanice simple).
Această clasă include:
- fabricarea de instrumente pentru motoarele de avion
- fabricarea echipamentului de testare a emanaţiilor automobilelor
- fabricarea de instrumente meteorologice
- fabricarea echipamentului de verificare şi inspecţie a proprietăţilor fizice ale materialelor
- fabricarea maşinilor poligraf (pentru înregistrare)
- fabricarea instrumentelor de detectare şi monitorizare a radiaţiilor
- fabricarea de instrumente topografice
- fabricarea termometrelor de tip lichid-în-sticlă şi bimetal (cu excepţia termometrelor medicale)
- fabricarea de umidostate
- fabricarea dispozitivelor de reglare a cantitătii de hidrogen
- fabricarea de aparate de control pentru arzătoare
- fabricarea spectrometrelor
- fabricarea manometrelor
- fabricarea de contoare (de exemplu de apă, gaze, energie electrică)

- fabricarea debitmetrelor şi a înregistratoarelor de debit
- fabricarea contoarelor de pontaj
- fabricarea detectoarelor de mine, a generatoarelor de semnal, detectoare de metale
- fabricarea echipamentului de căutare, detectare, navigare ( inclusiv sonare) utilizat în aeronautică şi navigaţie
maritimă, inclusiv geamandurile sonice
- fabricarea de echipament radar
- fabricarea dispozitivelor GPS
- fabricarea de aparate de control a calităţii mediului şi dispozitive automate de control pentru protecţia mediului
- fabricarea echipamentului de măsurare şi înregistrare (de exemplu înregistrator de zbor)
- fabricarea detectoarelor de mişcare
- fabricarea instrumentelor analitice de laborator (de exemplu echipament pentru analiza sângelui)
- fabricarea plăcilor gradate (scală gradată) de laborator, balanţe, incubatoare şi diverse aparate de laborator pentru
măsurare, verificare, etc.
- fabricarea altor dispozitive de măsurare şi control, cum ar fi echipamentul de detectare a radiaţiilor, termometrele
(cu excepţia celor medicale de tip bimetalic), instrumente meteorologice.
Această clasă exclude:
- fabricarea de roboţi pentru telefon, vezi 2630
- fabricarea de echipamente pentru teste medicale şi pentru radiologie, vezi 2660
- fabricarea echipamentului optic de poziţionare, vezi 2670
- fabricarea de dictafoane, vezi 2823
- fabricarea dispozitivelor de cântărire (altele decât balanţele de laborator), nivele, rulete de măsurat etc., vezi
2829
- instalarea echipamentelor de măsură şi control pentru procese industriale, vezi 3320
- fabricarea uneltelor mecanice simple de măsurare (de exemplu benzi pentru măsurare, şublere, micrometre),
vezi clasa de fabricare potrivit materialului principal utilizat

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
Această clasă include:
- fabricarea de cabluri cu fibră optică pentru transmisii de date sau transmisii de imagini în direct
Această clasă exclude:
- fabricarea de fibre sau fire din sticlă, vezi 2314
- fabricarea de seturi de cabluri optice sau ansambluri cu conectori sau alte accesorii, clasificate în funcţie de
aplicaţia pentru care sunt destinate, vezi 2612

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice
Această clasă include:
- fabricarea de fire şi cabluri izolate, confecţionate din oţel, cupru, aluminiu
Această clasă exclude:
- fabricarea (tragerea) de fire, vezi 2334, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445
- fabricarea de cabluri pentru calculator, imprimantă, cabluri USB şi a seturilor de cabluri similare, vezi 2612
- fabricarea de seturi de cabluri electrice cu fire izolate şi conectori, vezi 2790
- fabricarea de seturi de cabluri, echipamente de cabluri şi ansambluri similare de cabluri pentru automobile, vezi
2931

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
Această clasă include fabricarea de dispozitive pentru cabluri conducătoare şi nonconducătoare de electricitate
pentru circuitele electrice, indiferent de material.
Această clasă include:
- fabricarea de dispozitive de conectare, conductori electrici (cu excepţia comutatoarelor)
- fabricarea de întrerupătoare pentru scurtcircuit
- fabricarea de dulii de lampă
- fabricarea de dispozitive antiaprindere

- fabricarea de comutatoare pentru circuitele electrice (de exemplu, comutatoare de presiune, butoane,
comutatoare cu decuplare automată, întrerupător electric basculant)
- fabricarea de dulii şi borne de ieşire electice
- fabricarea de cutii pentru conexiunile electrice (de exemplu: cutii de joncţiune, de distribuţie, de comutare)
- fabricarea de tubulatură şi elemente de legătură pentru circuite electrice
- fabricarea de echipament pentru stâlpi şi linii de transmisie
- fabricarea de dispozitive de conexiune izolatoare de curent din material plastic, inclusiv cutii de joncţiune din
material plastic, plăci frontale şi articole similare, fitinguri din material plastic pentru liniile de înaltă tensiune şi
protecţii ale comutatoarelor
Această clasă exclude:
- fabricarea de piese izolante din ceramică, vezi 2343
- fabricarea de componente electronice de tip conectori, prize şi comutatori, vezi 2612

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou
Această clasă include:
- fabricarea de maşini de calculat
- fabricarea de maşini de adunat, case de înregistrare
- fabricarea de maşini de calculat, electronice sau nu
- fabricarea de maşini pentru manipularea corespondenţei (maşini de ambalat în plicuri şi sortat corespondenţa),
de maşini de adunat (coli)
- fabricarea de maşini de scris
- fabricarea de maşini de stenografiat
- fabricarea de echipament de birou pentru îndosariere (coperţi de plastic sau şnur de legare)
- fabricarea de maşini de emis bilete
- fabricarea de maşini de numărat şi ambalat monede
- fabricarea de maşini de ascuţit creioane
- fabricarea de aparate de capsat şi de îndepărtat capsele
- fabricarea de maşini de vot
- fabricarea de distribuitoare pentru benzi adezive
- fabricarea de maşini de perforat
- fabricarea de case de înregistrare, ce operează mecanic
- fabricarea de aparate de fotocopiat
- fabricarea de cartuşe cu toner
- fabricarea de table şcolare, table albe, table pentru marker, etc.
- fabricarea de dictafoane
Această clasă exclude:
- fabricarea de calculatoare şi de echipamente periferice, vezi 2620

4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice
- comerţul cu ridicata al software-ului
Această clasă exclude:
- comerţul cu ridicata al componentelor electronice, vezi 4652
- comerţul cu ridicata al echipamentelor de birou (exceptând calculatoarele şi echipamentele periferice), vezi 4666

4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicați
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata al
- comerţul cu ridicata al
- comerţul cu ridicata al
- comerţul cu ridicata al

lămpilor şi tuburilor electronice
dispozitivelor semiconductoare
microcipurilor şi circuitelor integrate
circuitelor imprimate

- comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video neînregistrate, al dischetelor, al discurilor magnetice şi optice (CDuri, DVD-uri)
- comerţul cu ridicata al echipamentelor telefonice şi de comunicaţii
Această clasă exclude:
- comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video înregistrate, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate, vezi 4643
- comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice, vezi 4651

4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
Această clasă include:
- comerţul cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor de birou, cu excepţia calculatoarelor
echipamentelorperiferice ale calculatoarelor
Această clasă exclude:
- comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice, vezi 4651
- comerţul cu ridicata al pieselor electronice şi echipamentelor telefonice şi de comunicaţii, vezi 4652

şi

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine
Această clasă include:
- vânzarea cu amănuntul a calculatoarelor
- vânzarea cu amănuntul a echipamentelor periferice pentru calculatoare
- vânzarea cu amănuntul a consolelor pentru jocuri video
- vânzarea cu amănuntul a software-ului de utilizare generală, inclusiv al jocurilor video
Această clasă exclude:
- vânzarea cu amănuntul a discurilor şi benzilor neînregistrate, vezi 4763

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
5829 Activități de editare a altor produse software
Această clasă include:
- editarea de software de utilizare generală, inclusiv transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat pentru
o anumită piaţă pe cont propriu:
- sisteme de operare
- aplicaţii pentru întreprinderi şi alte aplicaţii
Această clasă exclude :
- reproducerea de produse software, vezi 1820
- vânzarea cu amănuntul de programe software de utilizare generală, vezi 4741
- producţia de software neasociată cu editarea, inclusiv transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat
pentru o anumită piaţă, pe bază de tarif sau contract, vezi 6201
- furnizarea on-line de programe software (găzduirea de aplicaţii şi servicii de furnizare a acestora), vezi 6311

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
Această clasă cuprinde activităţi de expoatare, întreţinere şi furnizare a accesului la facilităţile de transmisie a
vocii, datelor, a unui text, a sunetelor şi imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicaţii formată din
reţele de cabluri. Facilităţile de transmisie care desfăşoară aceste activităţi se bazează pe o singură tehnologie, fie
pe o combinaţie de tehnologii.
În mod specific, aceste activităţi includ:
1) exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de comutare şi transmitere pentru a asigura comunicaţia între doua puncte
prin intermediul: liniilor terestre, a microundelor sau o combinaţie de linii terestre şi conexiuni prin satelit
2) exploatarea sistemelor de distribuţie prin cablu (de exemplu: pentru distribuţia de date şi semnale de
televiziune)
3) furnizarea de servicii de comunicaţii telegrafice precum şi a altor comunicaţii non-vocale.
Această clasă include, de asemenea, asigurarea accesului la Internet prin operatorul infrastructurii de reţele cu
cablu.

Această clasă exclude:
- recomercializarea serviciilor de telecomunicaţii, vezi 6190

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
Această clasă include activităţi de expoatare, întreţinere şi asigurare a accesului la facilităţile de transmisie a
vocii, datelor, informaţiilor, sunetelor şi imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicaţii fără cablu.
Aceste facilităţi oferă transmisia multidirecţională prin intermediul undelor aeriene şi se bazează fie pe tehnologie
unică fie pe o combinaţie de tehnologii. Se mai includ activităţile de întreţinere şi exploatare a facilităţilor de
comunicaţii prin pager, precum şi a reţelelor de telecomunicaţii de telefonie celulară şi altor tipuri de
telecomunicaţii prin reţele fără cablu. Această clasă include de asemenea asigurarea accesului la internet prin
operatorul infrastructurii de reţele fără cablu.
Această clasă exclude:
- recomercializarea serviciilor de telecomunicaţii, vezi 6190

6130 Activități de telecomunicații prin satelit
Această clasă include activităţi de expoatare, întreţinere şi asigurare a accesului la facilităţile de transmisie a
vocii, datelor, informaţiilor, sunetelor şi imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicaţii prin satelit.
Această clasă include de asemenea furnizarea programelor audio şi video, primite de la canalele, reţelele şi staţiile
de televiziune sau reţele de radio, către consumatori, prin sisteme de satelit casnice. Unităţile clasificate aici nu
produc în general programe de radio sau TV. Această clasă include de asemenea asigurarea accesului la Internet prin
operatorul infrastructurii de transmisie prin satelit.
Această clasă exclude:
- recomercializarea serviciilor de telecomunicaţii, vezi 6190

6190 Alte activități de telecomunicații
Această clasă include:
- furnizarea de telecomunicaţii specializate, cum ar fi operaţii de urmărire prin satelit, telemetrie şi exploatarea
staţiilor radar
- exploatarea staţiilor terminale de satelit şi a facilităţilor anexe, conectate operaţional cu unul sau mai multe
sisteme de comunicaţii terestre şi capabile de a transmite sau de a recepţiona informaţii de la sateliţi
- asigurarea accesului la Internet prin reţele, care nu sunt în posesia sau sub controlul furnizorului de acces la
Internet, cum ar fi accesul la internet prin dial-up etc.
- asigurarea accesului la telefonie şi Internet în unităţi deschise publicului
- asigurarea serviciilor telecomunicaţiilor prin conexiuni telecom existente:
- furnizarea de servicii de telefonie prin Internet
- recomercializarea de servicii de telecomunicaţii (adică achiziţionarea şi revânzarea capacităţii reţelei fără a
furniza servicii suplimentare).
Această clasă exclude:
- asigurarea accesului la internet de către operatorii infrastructurii de telecomunicaţii, vezi 6110, 6120, 6130

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă
Această clasă include activităţile de scriere (programare), modificare, testare şi asistenţă privind produsele
software. Este asemenea inclusă scrierea de programe urmând indicaţiile utilizatorilor (programe orientate pe
client).
Această clasă include:
- proiectarea structurii şi conţinutului şi/sau scrierea codului de calculator necesar pentru a crea şi implementa:
- sisteme software
- aplicaţii software
- baze de date
- pagini web
- adaptarea software-ului potrivit cerinţelor specifice, adică modificarea şi configurarea unei aplicaţii existente
astfel încât devine compatibilă şi funcţională, potrivit mediului sistemului informatic al clientului

Această clasă exclude:
- publicarea pachetelor de programe, vezi 5829
- transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat pentru o anumită piaţă, pe cont propriu, vezi 5829
- planificarea şi proiectarea sistemelor de calcul electronic ce integrează echipament, software şi tehnologii de
comunicaţii, chiar dacă software-ul furnizat este o componentă integrantă, vezi 6202

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
Această clasă include planificarea şi proiectarea sistemelor de calculatoare ce integrează hardware, software şi
tehnologii de comunicaţii. Serviciile de consultanţă pot include şi activitatea de pregătire a utilizatorilor.

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Această clasă include: activităţi de management şi exploatare, în locaţie, a sistemelor de calculatoare ale clienţilor
şi/sau a facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi serviciile anexe pentru acestea.

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Această clasă include alte activităţi privind tehnologia informaţiei şi activităţi anexe care nu sunt clasificate în
altă parte, cum ar fi:
- servicii de recuperare a informaţiilor din calculatoare în caz de dezastru
- instalarea calculatoarelor personale
- servicii de instalare a software
Această clasă exclude:
- instalarea calculatoarelor de mare viteză şi capacitate de stocare (mainframe) şi a echipamentelor similare, vezi
3320
- programe pentru calculator, vezi 6201
- consultanţă privind calculatoarele, vezi 6202
- activităţi de management a mijloacelor de calcul, vezi 6203
- prelucrarea datelor şi administrarea paginilor web, vezi 6311

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Această clasă include asigurarea infrastructurii pentru serviciile de găzduire a paginilor web, de prelucrare a datelor
şi activităţi conexe. Sunt incluse activităţi specializate de găzduire, cum ar fi găzduirea paginilor web, servicii de
streaming (organizare fluxuri) sau găzduire de aplicaţii. Activităţile de prelucrare a datelor include prelucrarea
completă şi elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor furnizate de către clienţi sau asigurarea prelucrării
automate a datelor şi servicii de introducere a datelor, inclusiv activităţi de rulare a bazei de date (executare
funcţiuni).
Această clasă exclude:
- activităţile unde furnizorul foloseşte computerul doar ca un instrument de lucru (unealtă) sunt clasificate potrivit
naturii serviciilor furnizate.

6312 Activități ale portalurilor web
Această clasă include:
- operarea site-urilor web care folosesc un motor de căutare pentru a genera şi întreţine bazele de date extensibile
cu adrese Internet, într-un format uşor de căutat
- operarea altor site-uri web care acţionează ca portaluri pentru Internet, cum sunt site-urile media care oferă un
conţinut actualizat periodic.
Această clasă exclude:
- activitatea de editare a cărţilor, ziarelor, jurnalelor pe Internet, vezi diviziunea 58
- activitatea de difuzare a programelor pe Internet, vezi diviziunea 60

6399 Alte activități de servicii informaționale
Această grupă include activităţile agenţiilor de ştiri şi toate celelalte activităţi de servicii informaţionale
neclasificate anterior.

Acestă grupă exclude:
- activităţile librăriilor şi arhivelor, vezi 9101

9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
Această clasă include repararea echipamentului electronic, cum ar fi calculatoarele, maşinile de calculate şi
echipamentele periferice.
Această clasă include repararea şi întreţinerea de:
-calculatoare de birou
-calculatoare portabile (laptop-uri)
-unităţi de disc magnetic, unităţi optice şi alte dispozitive de stocare
-unităţi de disc optic (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM,. DVD-RW)
-imprimante
-monitoare
-tastaturi
-mouse-uri, joystick-uri şi accesorii pentru acestea
-modemuri interne şi externe
-terminale de computer specializate
-servere
-scanere, inclusiv scanere pentru coduri de bare
-cititoare de cartele inteligente (smart card)
-căşti pentru simularea realităţii virtuale
-proiectoare pentru calculator
Această clasă include de asemenea repararea şi întreţinerea de:
-terminale pentru calculatoare, cum sunt automatele bancare (ATM); puncte de vânzare (POS), ce operează fără
comenzi mecanice
-mini-calculatoare portabile (PDA-uri –personal digital asistent)
Această clasă exclude:
-repararea şi întreţinerea echipamentelor de tip modem, vezi 9512

9512 Repararea echipamentelor de comunicații
Această clasă include repararea şi întreţinerea echipamentelor de comunicaţii cum ar fi:
-telefoane fără fir
-telefoane celulare
-echipamente modem
-fax-uri
-echipament de transmitere pentru comunicaţii ( de exemplu. routere, punţi, modemuri)
-aparate de radio emisie-recepţie
-camere profesionale video şi de televiziune

7.

Procesarea alimentelor si bauturilor

1011 Producția și conservarea cărnii
Această clasă include:
-activităţi ale abatoarelor angajate în sacrificarea, sortarea sau ambalarea cărnii: vită, porc, miel, iepure, oaie,
etc.
-producţia de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, în carcase
-producţia de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, tranşată.
Această clasă include de asemenea:
-sacrificarea şi prelucrarea balenelor, pe uscat sau pe vase specializate

-producţia de piei brute şi piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obţinerea lânii de oaie
-producţia de untură şi alte grăsimi comestibile de origine animală
-prelucrarea organelor şi măruntaielor de animale
-producţia de lână trasă
Această clasă exclude:
-producţia grăsimii comestibile de pasăre, vezi 1012
-ambalarea cărnii, vezi 8292

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
Această clasă include:
-activităţi ale abatoarelor angajate în sacrificarea, prelucrarea sau conservarea cărnii de pasăre
-producţia de carne de pasăre proaspătă, refrigerată sau congelată si tranşarea acesteia în porţii
-producţia grăsimilor comestibile de pasăre
Această clasă include de asemenea:
-producţia de pene şi puf
Această clasă exclude:
-ambalarea cărnii, vezi 8292

1013 Fabricarea produselor din carne
Această clasă include:
-producţia de carne uscată, sărată sau afumată
-fabricarea preparatelor din carne:
-cârnaţi, salam, pateu, şuncă fiartă, etc.
Această clasă exclude:
-fabricarea de preparate refrigerate si a mâncărurilor din carne de pasăre, vezi 1085
-fabricarea supelor conţinând carne, vezi 1089
-comerţul cu ridicata al cărnii şi al produselor din carne , vezi 4632
-ambalarea cărnii, vezi 8292

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și molustelor
Această clasă include:
-activitatea de preparare şi conservare a peştelui, crustaceelor şi moluştelor şi anume: refrigerarea, congelarea,
uscarea, afumarea, sărarea, punerea la saramură, conservarea etc.
-obţinerea de preparate din peşte, crustacee şi moluşte: fileuri de peşte, icre, caviar, înlocuitori de caviar etc.
-producţia de făină de peşte destinată consumului uman sau pentru hrana animalelor
-producţia de făină şi produse solubile din peşte şi din alte animale acvatice, improprii pentru consumul uman
Această clasă include de asemenea:
-activitatea navelor angajate numai în prelucrarea şi conservarea peştelui (nave uzină)
-activitatea de prelucrare a algelor marine
Această clasă exclude:
-activităţile de prelucrare şi conservare a peştelui de către navele angajate în activitatea de pescuit vezi 0311
-activităţile de prelucrare a cărnii de balenă, pe uscat sau pe vase specializate, vezi 1011
-producţia de uleiuri şi grăsimi din materii marine, vezi 1041
-fabricarea mâncărurilor din peşte congelat, etc., vezi 1085
-fabricarea supelor de peşte, vezi 1089

1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
Această clasă include:
-prelucrarea şi conservarea cartofilor:
-fabricarea preparatelor din cartofi congelaţi
-fabricarea piureului din cartofi deshidrataţi
-fabricarea snacks-urilor din cartofi

-fabricarea cartofilor pai
-fabricarea făinii şi a pudrei de cartofi
Această clasă include de asemenea:
-curăţarea (cojirea) industrială a cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
Această clasă include:
-fabricarea sucurilor de fructe sau legume
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea concentratelor din fructe şi legume proaspete

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
Această clasă include:
-fabricarea produselor alimentare conţinând în principal fructe sau legume, cu excepţia mâncărurilor gata preparate
sub formă congelată sau de conserve
-activitatea de conservare a fructelor, nucilor sau legumelor: congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oţet,
ambalarea în cutii de conserve etc.
-fabricarea produselor alimentare din fructe şi legume
-fabricarea gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor
-prăjirea nucilor
-fabricarea preparatelor şi pastelor din nuci
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea preparatelor alimentare perisabile din fructe şi legume, ca de exemplu:
-salate, amestecuri de salate ambalate (împachetate)
-legume curăţate sau tăiate
-brânză din soia (tofu)
Această clasă exclude:
-fabricarea sucurilor de fructe sau legume, vezi 1032
-fabricarea făinii sau prafului din legume uscate, vezi 1061
-conservarea fructelor şi nucilor în zahăr (fructe confiate), vezi 1082
-fabricarea mâncărurilor din legume, vezi 1085
-fabricarea concentratelor artificiale, vezi 1089

1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
Această clasă include:
-fabricarea uleiurilor vegetale nerafinate de: măsline, soia, palmier, floarea soarelui, bumbac, rapiţă, muştar, in,
etc.
-fabricarea făinii sau a pulberii nedegresate din seminţe oleaginoase, nuci sau sâmburi oleaginoşi
-fabricarea uleiurilor vegetale rafinate: ulei de măsline, ulei de soia etc.
-operaţiunile de prelucrare a uleiurilor vegetale: suflare, fierbere, deshidratare, hidrogenare etc.
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea uleiurilor şi grăsimilor animale necomestibile
-activitatea de extracţie a uleiurilor din peşte şi mamifere marine
-producţia turtelor din seminţe de bumbac şi a altor produse reziduale ale producţiei de ulei
Această clasă exclude:
-obţinerea (topirea) şi rafinarea unturii şi a altor grăsimi animale comestibile, vezi 1011
-fabricarea margarinei, vezi 1042
-măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062
-fabricarea uleiului de porumb, vezi 1062
-producţia de uleiuri esenţiale, vezi 2053
-tratarea uleiului şi a grăsimilor prin procese chimice, vezi 2053

1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
Această clasă include:
-fabricarea margarinei
-fabricarea amestecurilor şi a altor produse tartinabile
-fabricarea grăsimilor combinate pentru gătit

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
Această clasă include:
-prelucrarea laptelui lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat şi/sau tratat la temperatură ridicată
-fabricarea băuturilor pe bază de lapte
-fabricarea smântânii din laptele lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat
-fabricarea laptelui praf sau concentrat, îndulcit sau neîndulcit
-fabricarea laptelui sau smântânii în formă solidă
-fabricarea untului
-fabricarea iaurtului
-fabricarea brânzei şi a laptelui bătut
-fabricarea zerului
-fabricarea cazeinei sau lactozei
Această clasă exclude:
-producţia de lapte brut de vacă, vezi 0141
-producţia de lapte brut de oaie, capră, iapă, măgăriţă, cămilă etc., vezi 0143, 0144, 0145
-fabricarea laptelui care nu provine din lăptării şi a înlocuitorilor de brânză, vezi l089

1052 Fabricarea înghețatei
Această clasă include:
-fabricarea îngheţatei şi a altor produse comestibile asemănătoare îngheţatei cum este sorbetul
Această clasă exclude:
-activităţi ale cofetăriilor specializate în producerea îngheţatei, vezi 5610

1061 Fabricarea produselor de morărit
Această clasă include:
-activităţi de morărit: producerea de făină, tărâţe, pudră sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb şi alte cereale
-activităţi de măcinare a orezului: producerea de orez decorticat, măcinat, neted, glasat, semi-fiert sau convertit;
producţia de făină din orez
-activităţi de măcinare a legumelor pentru obţinerea de făină sau pulbere din legume uscate, din rădăcini sau
tuberculi, sau din nuci comestibile
-fabricarea produselor din cereale pentru micul dejun
-fabricarea amestecurilor de făină şi făină mixtă preparată şi a aluaturilor pentru pâine, prăjituri, biscuiţi sau
cozonac
Această clasă exclude:
-fabricarea făinii şi a pudrei de cartofi, vezi 1031
-măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062

1062 Fabricarea amidonului ți a produselor din amidon
Această clasă include:
-fabricarea amidonului din orez, cartofi, porumb etc.
-măcinarea umedă a porumbului
-fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, maltozei, inulinei etc.
-fabricarea glutenului
-fabricarea de tapioca şi a înlocuitorilor de tapioca preparaţi din amidon
-fabricarea uleiului de porumb
Această clasă exclude:

-fabricarea lactozei (zahăr din lapte), vezi 1051
-producţia zahărului din trestie sau sfeclă de zahăr, vezi 1081

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Această clasă include:
-fabricarea produselor proaspete de brutărie:
-pâine si alte specialităţi de pâine (chifle)
-produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc.
Această clasă exclude:
-fabricarea produselor de panificaţie uscate, vezi 1072
-fabricarea pastelor făinoase, vezi 1073
-coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat, vezi diviziunea 56

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor
Această clasă include:
-fabricarea pişcoturilor, biscuiţilor şi a altor produse de brutărie “uscate”
-fabricarea produselor de patiserie şi a prăjiturilor conservate
-fabricarea produselor pentru gustări (prăjituri de casă, biscuiţi, covrigi etc.), dulci sau sărate
Această clasă exclude:
-fabricarea snacks-urilor din cartofi, vezi 1031

1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse fâinoase similare
Această clasă include:
-fabricarea pastelor făinoase: macaroane şi tăiţei, fie ca sunt gătite sau umplute
-fabricarea cuş-cuş-ului
-fabricarea produselor din paste făinoase conservate sau congelate
Această clasă exclude:
-fabricarea felurilor de mâncare pregătite din cuş-cuş, vezi 1085
-fabricarea supelor care conţin paste făinoase, vezi 1089

1081 Fabricarea zahărului
Această clasă include:
-fabricarea sau rafinarea zahărului (sucroză) şi a înlocuitorilor de zahăr din: sucul de trestie de zahăr, sfeclă, arţar
şi palmier
-fabricarea siropurilor de zahăr
-fabricarea melaselor
-fabricarea siropului şi zahărului de arţar
Această clasă exclude:
-fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, a maltozei, vezi 1062

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
Această clasă include:
-fabricarea de cacao, unt de cacao, grăsime de cacao, ulei de cacao
-fabricarea ciocolatei şi a specialităţilor de ciocolată
-fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolată albă
-fabricarea gumei de mestecat
-conservarea în zahăr a fructelor, nucilor, cojilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor (fructe confiate)
-fabricarea dulciurilor sub formă de tablete şi pastile
Această clasă exclude:
-fabricarea zahărului din sucroză, vezi 1081

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

Această clasă include:
-decofeinizarea şi prăjirea cafelei
-fabricarea produselor din cafea:
-cafea măcinată
-cafea solubilă
-extracte şi concentrate din cafea
-fabricarea înlocuitorilor de cafea
-fabricarea amestecurilor de ceai şi maté
-fabricarea extractelor şi preparatelor pe bază de ceai sau mate
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea infuziilor din plante (mentă, verbină, muşeţel etc.)
Această clasă exclude:
-fabricarea inulinei, vezi 1062
-fabricarea băuturilor spirtoase, berii, vinului şi a băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea 11
-prepararea produselor din plante pentru uz farmaceutic, vezi 2120

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
Această clasă include:
-fabricarea mirodeniilor, sosurilor şi condimentelor:
-maioneză
-făină şi pudră de muştar
-muştar preparat etc.
- fabricarea oţetului
Această clasă include de asemenea:
-prelucrarea sării în sare alimentară, de exemplu sare iodată
Această clasă exclude:
-cultivarea mirodeniilor, vezi 0128

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
Această clasă include fabricarea de mâncăruri gata pregătite (adică preparate, condimentate şi gătite). Aceste
mâncăruri sunt de obicei ambalate şi etichetate pentru a fi revândute. Această clasă nu include mâncărurile
preparate pentru consumul imediat, ca atare, în restaurante. Pentru a fi considerat un fel de mâncare, preparatul
trebuie sa conţină minimum doua ingrediente distincte (fără condimente)
Această clasă include:
-fabricarea mâncărurilor din carne, inclusiv carne de pasăre
-fabricarea mâncărurilor din peşte, inclusiv peşte cu cartofi prăjiţi
-fabricarea mâncărurilor preparate din legume
-fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de specialităţi locale şi naţionale
Această clasă exclude:
-fabricarea mâncărurilor preparate proaspăt sau mâncărurilor cu mai puţin de doua ingrediente, vezi clasă
corespondentă în diviziunea 10
-fabricarea mâncarurilor preparate perisabile, vezi 1089
-vânzarea cu amănuntul, în magazine, a mâncărurilor preparate şi a felurilor de mâncare, vezi 4711, 4729
-vânzarea cu ridicata a mâncărurilor preparate şi a felurilor de mâncare, vezi 4638
-activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii alimentare, vezi 5629

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
Această clasă include:
-fabricarea alimentelor pentru utilizări nutriţionale speciale:
-lapte praf pentru sugari

-lapte şi alte alimente speciale pentru copii mici
-alimente pentru sugari
-alimente cu aport scăzut şi redus de calorii, pentru controlul greutăţii
-alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale
-alimente cu conţinut scăzut de sodiu, inclusiv sare fără sodiu sau sare dietetica fără sodiu
-alimente fără gluten
-alimente destinate consumului în cazul efortului muscular intens, în special pentru sportivi
-alimente pentru persoane care suferă de tulburări ale metabolismului carbohidratilor (diabet)

1089 Fabricarea altor produse alimentare
Această clasă include:
fabricarea de supe şi ciorbe
-fabricarea de miere artificială şi caramel
-fabricarea alimentelor preparate perisabile, cum sunt:
-sandwich-uri
-pizza proaspătă (necoaptă)
-fabricarea adaosurilor alimentare si a altor produse alimentare
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea drojdiei de bere
-fabricarea extractelor şi sucurilor din carne, peşte, crustacee sau moluşte
-fabricarea laptelui obţinut în afara lăptăriilor şi a înlocuitorilor de brânză
-fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă
-fabricarea concentratelor alimentare artificiale
Această clasă exclude:
-fabricarea alimentelor perisabile preparate din fructe şi legume, vezi 1039
-fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată , vezi 1085
-fabricarea băuturilor spirtoase, a berii, vinului şi a băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
Această clasă include:
-fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, etc.
-fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat
-amestecarea alcoolurilor distilate
-fabricarea alcoolurilor neutre
Această clasă exclude:
-fabricarea băuturilor alcoolice nedistilate, vezi 1102-1106
-fabricarea alcoolului etilic sintetic, vezi 2014
-fabricarea alcoolului etilic prin fermentare, vezi 2014
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi
8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1102 Fabricarea vinurilor din struguri
Această clasă include:
-fabricarea vinului
-fabricarea vinului spumos
-fabricarea vinului din concentrat de must de struguri
Această clasă include de asemenea:
-activitatea de amestecare, purificare şi îmbuteliere a vinului
-fabricarea vinului cu conţinut scăzut de alcool sau fără alcool
Această clasă exclude:
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata ) şi 8292
(dacă este efectuată pe bază de plată sau contract).

1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
Această clasă include:
-fabricarea băuturilor alcoolice fermentate dar nedistilate: cidru, vin de pere, saké, alte vinuri din fructe
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea hidromelului si a băuturilor combinate care conţin vinuri din fructe
Această clasă exclude:
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi 8292
(dacă este efectuată pe bază de plată sau contract)

1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
Această clasă include:
-fabricarea vermutului şi a altor băuturi similare
Această clasă exclude:
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi 8292
(dacă este efectuată pe bază de plată sau contract).

1105 Fabricarea berii
Această clasă include:
-fabricarea băuturilor din malţ, cum sunt berea, berea neagră
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea berii cu conţinut redus de alcool şi a berii fără alcool

1106 Fabricarea malțului
1107 Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
Această clasă include:
-fabricarea băuturilor nealcoolice, cu excepţia berii şi vinului fără alcool
-producţia de ape minerale naturale şi alte ape îmbuteliate
-fabricarea băuturilor răcoritoare
-băuturi nealcoolice aromate şi/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi din fructe, ape tonice etc.
Această clasă exclude:
-fabricarea de sucuri din fructe şi legume, vezi 1032
-fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi 1051
-fabricarea produselor din cafea, ceai şi mate, vezi 1083
-fabricarea băuturilor pe bază de alcool , vezi 1101; 1102; 1103; 1104; 1105
-fabricarea vinului fără alcool, vezi 1102
-fabricarea berii fără alcool, vezi 1105
-fabricarea îngheţatei, vezi 1052
-activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi 8292
(dacă este efectuată pe bază de plata sau contract)

5610 Restaurante
Această clasă include activitatea de asigurare a serviciilor de servire a mesei pentru clienţi, fie că sunt serviţi stând
la masă sau se servesc singuri dintr-un galantar cu produse, fie că mănâncă mesele preparate în incintă, că le iau
acasă sau că le sunt livrate la domiciliu. Aceasta include prepararea şi servirea meselor pentru consumul imediat
din autovehicule sau cărucioare fără motor.
Această clasă include activităţi din:
-restaurante
-bufete expres
-restaurante fast-food
-pizzerii
-unităţi de alimentaţie care servesc pentru acasă

-vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată
-cărucioare mobile care vând mâncare
-prepararea hranei la standuri din pieţe
Această clasă include de asemenea:
Aactivităţi ale restaurantelor şi barurilor conexe transportului, atunci când sunt efectuate de unităţi distincte, altele
decât unităţile de transport
Această clasă exclude:
-vânzarea cu amănuntul a mâncării prin intermediul maşinilor automate, vezi 4799
-activitatea de concesionare a unităţilor de alimentaţie, vezi 5629

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Această clasă include asigurarea serviciilor de alimentaţie bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, în
locaţia specificată de către client, pentru un anumit eveniment.
Această clasă exclude:
-fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revânzării, vezi 1089
-comerţ cu amănuntul al produselor alimentare perisabile, vezi diviziunea 47

5629 Alte activități de alimentație
Această activitate include catering-ul industrial, adică asigurarea serviciilor de alimentaţie bazate pe aranjamente
contractuale cu clientul, pentru o perioadă de timp determinată. Este inclusă de asemenea activitatea unităţilor
alimentare concesionate în cadrul bazelor sportive şi al altor unităţi similare. Hrana este adesea preparată într-o
unitate centrală.
Această clasă include:
-furnizori de servicii de alimentaţie pentru contractori (de exemplu: companii de transport)
-activitatea unităţilor de alimentaţie concesionate în cadrul bazelor sportive şi al unităţilor similare
-activitatea cantinelor sau bufetelor (de exemplu pentru fabrici, birouri, spitale sau şcoli) pe bază de concesionare
Această clasă exclude:
-fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revânzării, vezi 1089
-comerţul cu amănuntul al produselor alimentare, vezi diviziunea 47

8.

Sănătate și produse farmaceutice

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Această clasă include:
-producerea de substanţe active din punct de vedere medicinal, ce urmează a fi utilizate pentru proprietăţile lor
farmacologice, la fabricarea medicamentelor: antibiotice, vitamine de bază, acid salicilic şi O-acetilsalicilic, etc.
-prelucrarea sângelui
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea zaharurilor pure din punct de vedere chimic
-prelucrarea secreţiilor glandelor şi fabricarea extractelor glandulare

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
Această clasă include:
-fabricarea medicamentelor:
-antiseruri şi alte fracţii ale sângelui
-vaccinuri
-diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice
-fabricarea produselor chimice contraceptive pentru uz extern şi medicamente contraceptive hormonale
-fabricarea preparatelor de diagnosticare medicală, inclusiv teste de sarcină
-fabricarea substanţelor de diagnosticare radioactivă in-vivo

-fabricarea de substanţe farmaceutice biotehnice
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea vatei, tifonului, feşelor, bandajelor medicinale impregnate, a catgutului chirurgical, etc.
-fabricarea produselor naturiste (prin măcinare, sortare) pentru uz farmaceutic
Această clasă exclude:
-fabricarea infuziilor de plante (mentă, verbină, muşeţel), etc. vezi 1083
-fabricarea materialelor pentru plombe dentare şi a cimentului dentar, vezi 3250
-fabricarea cimenturilor pentru reconstrucţia oaselor, vezi 3250
-fabricarea perdelelor, cortinelor chirurgicale, vezi 3250
-comerţul en gros cu produse farmaceutice, vezi 4646
-comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice, vezi 4773
-activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul produselor farmaceutice şi a produselor farmaceutice biotehnice,
vezi 721
-ambalarea produselor farmaceutice, vezi 8292

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
Această clasă include:
-fabricarea de echipamente de radiologie (de exemplu industrială, diagnostic medical, terapie medicală, cercetare
ştiinţifică)
-fabricarea de echipamente cu raze X, beta şi gamma
-fabricarea de aparate de tomografie computerizate
-fabricarea de tomografe cu emisie de pozitroni (PET)
-fabricarea de echipamente de rezonanţă magnetică (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
Această clasă include de asemenea:
-fabricarea de echipament de tratare prin iradiere a alimentelor şi laptelui
Această clasă exclude:
-fabricarea paturilor de bronzat, vezi 2899

3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
Această clasă cuprinde aparatura de laborator, instrumente chirurgicale şi medicale, dispozitive şi accesorii
chirurgicale, echipamente şi aparate stomatologice, articole ortodontice, proteze dentare şi dispozitive ortodontice.
Tot aici este inclus şi mobilierul medical.
Această clasă include:
-fabricarea de pânze chirurgicale şi catgut
-fabricarea de plombe dentare şi cimenturi utilizate în stomatologie (cu excepţia adezivilor sau cimentului pentru
proteze), ceară dentară şi alte gipsuri dentare
-fabricarea de cimenturi pentru reconstrucţia osoasă
-fabricarea de cuptoare din laboratoarele dentare
-fabricarea de aparatură de laborator pentru curăţire cu ultrasunete
-fabricarea de sterilizatoare de laborator
-fabricarea de aparate de distilat şi centrifugă de laborator
-fabricarea de mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau de uz veterinar:
-mese pentru operaţii
-paturi de spital cu dispozitive mecanice
-scaune stomatologice
-fabricarea de plăci şi şuruburi pentru oase, seringi, ace pentru acestea, catetere, canule etc.

-fabricarea de instrumente stomatologice (inclusiv scaunele stomatologice având încorporat echipamentul
stomatologic)
-fabricarea de dinţi artificiali, punţi dentare etc., în laboratoare stomatologice
-fabricarea de dispozitive ortopedice şi proteze
-fabricarea de ochi din sticlă
-fabricarea termometrelor medicale
-fabricarea de articole oftalmice, ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile şlefuite conform reţetei, lentile de
contact, ochelari de protecţie
-fabricarea de stimulatoare cardiace
Această clasă exclude:
-fabricarea de adezivi pentru proteze dentare, vezi 2042
-fabricarea de echipament electromedical şi a celui pentru electroterapie, vezi 2660
-fabricarea de scaune pe rotile, vezi 3092
-activităţi ale opticienilor, vezi 4778

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
Această clasă include:
-comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
Această clasă include:
-vânzarea cu amănuntul a produselor farmaceutice

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale ți ortopedice, în magazine specializate
7500 Activități veterinare
Această clasă include:
-activităţi de îngrijire şi control al sănătăţii pentru animalele de fermă
-activităţi de îngrijire şi control al sănătăţii pentru animalele de companie
Aceste activităţi sunt efectuate de către veterinari calificaţi care lucrează în spitale veterinare, precum şi în ferme,
adăposturi de animale sau în gospodăriile populaţiei, în cabinete proprii de consultaţii sau operaţii, ori în alte
locaţii.
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale asistenţilor veterinari sau ale altor categorii de personal veterinar auxiliar
-activităţi de patologie clinică şi alte activităţi de diagnosticare referitoare la animale
-activităţi de ambulanţă pentru animale
Această clasă exclude:
-activităţi de găzduire a animalelor de fermă, fără asistenţă medicală, vezi 0162
-tunsul oilor, vezi 0162
-servicii de testare a turmelor, servicii de mânare a turmelor, servicii de păscut, vezi 0162
-activităţi legate de inseminarea artificială, vezi 0162
-activităţi de găzduire a animalelor de companie, fără asistenţă medicală, vezi 9609

8610 Activități de asistență spitalicească
Această clasă include:
-activităţi ale spitalelor pe termen lung sau scurt, adică activităţi medicale, de diagnostic şi de tratament, ale
spitalelor generale (de exemplu spitale judeţene şi orăşeneşti, spitale ale organizaţiilor non-profit, spitale
universitare, spitale militare şi spitale din penitenciare) şi spitalelor specializate (de exemplu spitale psihiatrice şi
de dezintoxicare, spitale pentru boli infecţioase, maternităţi, sanatorii specializate), etc. Activităţile sunt orientate
în special către pacienţii internaţi şi sunt efectuate sub directa supraveghere a medicilor şi includ:
-servicii ale personalului medical şi paramedical
-servicii ale laboratoarelor şi facilităţilor tehnice, inclusiv servicii de radiologie şi anestezie

-servicii ale camerelor de urgenţă
-asigurarea de servicii în sălile de operaţii, servicii farmaceutice, servicii de asigurare a hranei şi alte servicii de
asistenţă spitalicească
-servicii ale centrelor de planificare familială care asigură tratamente medicale cum ar fi sterilizare şi întreruperi
de sarcină, cu cazare
Această clasă exclude:
-analize de laborator şi inspecţia tuturor tipurilor de materiale şi produse, cu excepţia analizelor medicale, vezi
7120
-activităţi veterinare, vezi 7500
-activităţi referitoare la sănătatea umană pentru personalul militar aflat în teatrele de operaţiuni, vezi 8422
-activităţi de asistenţă stomatologică de natură generală sau specializată, de exemplu stomatologie, stomatologie
endodontică şi pediatrică; patologie orală, activităţi ortodontice, vezi 8623
-servicii de consultaţii particulare pentru pacienţi, vezi 862
-analize medicale efectuate de laboratoare ce se afla în afara spitalelor, vezi 8690
-activităţi de transport cu ambulanţele, vezi 8690

8621 Activități de asistență medicală generală
Această clasă include:
-consultaţii şi tratamente medicale în domeniul medicinei generale, efectuate de către medicii generalişti
Această clasă exclude:
-activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi, vezi 8610
-activităţi paramedicale ale moaşelor, infirmierelor şi fizioterapeuţilor, vezi 8690

8622 Activități de asistență medicală specializată
Această clasă include:
-consultaţii şi tratamente medicale de specialitate în diverse domenii, acordate de către medici specialişti şi chirurgi
Această clasă include de asemenea:
-centre de planificare familială care oferă tratamente medicale cum ar fi sterilizarea şi întreruperea de sarcină,
fără cazare
Această clasă exclude:
-activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi, vezi 8610
-activităţi ale moaşelor, fizioterapeuţilor şi a personalului paramedical, vezi 8690

8623 Activități de asistență stomatologică
Această clasă include:
-activităţi de asistenţă stomatologică de natură generală sau specializată, de exemplu stomatologie, endodontică
şi pediatrică; patologie orală
-activităţi ortodontice
Această clasă include de asemenea:
-activităţi de chirurgie stomatologică
Această clasă exclude:
-fabricarea de dinţi artificiali, proteze şi dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, vezi 3250
-activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi, vezi 8610
-activităţi ale personalului paramedical stomatologic cum ar fi paramedicii de igienă dentară, vezi 8690

8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
Această clasă include:
-activităţi referitoare la sănătatea umană, ce nu sunt efectuate în spitale sau de către medici sau dentişti cum sunt:
-activităţi ale infirmierelor, moaşelor, fizioterapeuţilor sau a altor paramedici în domeniul optometriei,
hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc.
Aceste activităţi pot fi efectuate în clinici medicale, de tipul celor ataşate întreprinderilor, şcolilor, azilelor de
bătrâni, sindicatelor şi confederaţiilor sindicale şi în centre de sănătate, altele decât spitalele, precum şi în cabinete

particulare sau la domiciliul pacienţilor.
Această clasă include de asemenea:
-activităţi ale personalului paramedical stomatologic cum sunt specialiştii în terapie dentară, infirmiere dentare din
şcoli şi personalul paramedical de igienă dentară, care pot activa independent de medicul stomatolog, dar sunt
periodic supravegheaţi de către acesta
-activităţi ale laboratoarelor medicale cum ar fi:
-laboratoare de radiologie şi alte centre de diagnostic similare
-laboratoare de analiza sângelui
-activităţi ale băncilor de sânge, băncilor de spermă, băncilor de organe pentru transplant etc.
-transportul pacienţilor, cu ambulanţa, inclusiv avioane. Aceste servicii sunt asigurate adesea în timpul urgenţelor
medicale.
Această clasă exclude:
-fabricarea de dinţi artificiali, proteze şi dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, vezi 3250
-transferul pacienţilor, fără echipament de salvare sau personal medical, vezi diviziunile 49, 50, 51
-analizele de laborator altele decât cele medicale, vezi 7120
-activităţi de testare în domeniul igienei alimentare, vezi 7120
-activităţi de asistenţă spitalicească, vezi 8610
-activităţi de asistenţă medicală şi stomatologică, vezi 862
-activităţi ale centrelor de îngrijire medicală la domiciliu, vezi 8710

8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
Această clasă include:
-activităţi ale:
-căminelor de bătrâni cu îngrijire medicală
-caselor de convalescenţă
-caselor de odihnă cu îngrijire medicală
-centrelor de îngrijire medicală
-căminelor-spital
Această clasă exclude:
-servicii la domiciliu asigurate de către profesionişti în asistenţa medicală, vezi diviziunea 86
-activităţi ale căminelor de bătrâni fără îngrijire medicală, sau cu o îngrijire minimă, vezi 8730
-activităţi de asistenţă socială cu cazare, cum ar fi: orfelinate, cămine pentru copii, adăposturi temporare pentru
persoane fără locuinţă, vezi 8790

8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
Această clasă include asigurarea de îngrijire medicală (dar nu asistenţa spitalicescă autorizată) acordată persoanelor
retardate mintal, boli mintale sau dependente de droguri. Centrele oferă cazare, pensiune, supraveghere de
protecţie şi consiliere şi, într-o oarecare măsură, asistenţă medicală.
Această clasă include:
-activităţi ale:
-unităţilor pentru tratarea alcoolismului şi a dependenţei de droguri
-sanatoriilor pentru convalescenţi care au suferit boli psihice
-centrelor-cămin pentru pacienţii cu tulburări emoţionale
-aşezămintelor pentru pacienţii retardaţi mintal
-centrelor de reabilitare a sănătăţii mintale
Această clasă exclude:
-spitale de boli mintale, vezi 8610
-activităţi de asistenţă socială cu cazare, cum sunt adăposturile temporare pentru persoane fără locuinţă,vezi 8790

8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale câminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a
se ingriji singure
Această clasă include asigurarea asistenţei medicale în centre şi servicii de îngrijire individuală pentru persoane în

vârstă sau cu disabilităţi, aflate în incapacitate de a se îngriji singure şi/sau care nu doresc să ducă o viaţă
independentă. Íngrijirea include de obicei cazare, pensiune, supraveghere şi asistenţă în existenţa zilnică, de
exemplu servicii de menaj. În unele cazuri, aceste unităţi asigură asistenţă medicală calificată pentru rezidenţi în
locaţii separate.
Această clasă include:
-activităţi ale:
-locaţiilor de existenţă asistată
-comunităţilor de pensionari cu îngrijire permanentă
-căminelor pentru bătrâni cu asistenţă medicală minimă
-caselor de odihnă fără asistenţă medicală
Această clasă exclude:
-activităţi ale căminelor de bătrâni cu îngrijire medicală, vezi 8710
-activităţi de asistenţă socială cu cazare, unde tratamentul medical sau educaţia nu reprezintă componente majore,
vezi 8790

9.

Energie și management de mediu

2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricitații
Această clasă include:
-fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice
-fabricarea de panouri pentru comanda şi distribuţia electricităţii
-fabricarea de relee electrice
-fabricarea de elemente de tubulatură pentru dispozitivele de comutare
-fabricarea de siguranţe electrice
-fabricarea de echipamente de comutare
-fabricarea de întrerupătoare (cu excepţia butoanelor de apăsare, a comutatoarelor cu decuplare automată,
solenoid, întrerupător electic basculant)
-fabricarea de ansambluri pentru pornirea generatoarelor
Această clasă exclude:
-fabricarea de aparate de control a calităţii mediului şi de dispozitive automate de control pentru protecţia mediului,
vezi 2651
-fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice, de tipul comutatoarelor cu buton sau cu decuplare automată,
vezi 2733

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
Această clasă include fabricarea tuturor motoarelor si transformatoarelor electrice: de curent alternativ (AC), de
curent continuu (DC) si AC/DC
Această clasă include:
-fabricarea de motoare electrice ( cu excepţia demaroarelor pentru pornirea motoarelor cu combustie internă)
-fabricarea de transformatoare electrice de distribuţie (reţea)
-fabricarea de transformatoare de sudură cu arc electric
-fabricarea de limitatoare de curent pentru lămpi fluorescente
-fabricarea de staţii de transformatoare pentru distribuţia energiei electrice
-fabricarea de regulatori de tensiune pentru transmisia şi distribuţia electricităţii
-fabricarea de generatoare de putere (cu excepţia alternatoarelor de încărcare a bateriilor pentru motoarele cu
ardere internă)
-fabricarea de grupuri electrogene (cu excepţia grupurilor electrogene pentru turbine)
-rebobinarea rotoarelor
Această clasă exclude:

-fabricarea
-fabricarea
-fabricarea
-fabricarea
-fabricarea

de
de
de
de
de

componente electronice de tipul transformatoarelor şi întrerupătoarelor, vezi 2612
echipament de sudură şi lipire electrică, vezi 2790
invertoare, redresoare şi convertizoare, vezi 2790
ansambluri turbină-generator, vezi 2811
generatoare şi demaroare pentru motoarele cu ardere internă, vezi 2931

2811 Fabricarea de motoare și turbine
Această clasă include:
-fabricarea de motoare cu piston cu combustie internă, exclusiv motoare pentru autoturisme, avioane şi motociclete:
-motoare navale
-motoare pentru locomotive
-fabricarea de pistoane, segmenţi, carburatoare pentru toate motoarele cu combustie internă, motoare diesel, etc.
-fabricarea de supape de admisie şi evacuare pentru motoare cu combustie internă
-fabricarea de turbine şi părţi ale lor:
-turbine cu aburi şi alţi vapori
-turbine hidraulice, roţi hidraulice şi regulatoare ale acestora
-turbine eoliene
-turbine cu gaz, cu excepţia turboreactoarelor sau turbopropulsoarelor pentru propulsia avioanelor
-fabricarea de ansambluri cazan-turbină
-fabricarea de ansambluri turbină-generator
Această clasă exclude:
-fabricarea de generatoare electrice (cu excepţia ansamblelor turbină generator), vezi 2711
-fabricarea de ansambri motor generator (cu excepţia ansamblelor turbină generator), vezi 2711
-fabricarea de echipamente şi componente electrice pentru motoare cu combustie internă, vezi 2931
-fabricarea de motoare pentru autovehicule, avioane sau motociclete, vezi 2910, 3030, 3091
-fabricare de turboreactoare şi turbopropulsoare, vezi 3030

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
Această clasă include activităţi de colectare, tratare şi distribuţie a apei în scopuri menajere şi industriale. Este
inclusă captarea apei din surse diferite şi în scopuri diferite. Este inclusă de asemenea activitatea de exploatare a
canalelor de irigaţie.Totuşi, serviciile de irigare cu ajutorul aspersoarelor (sprinklere) şi serviciile similare anexe
agriculturii nu sunt incluse în această clasă.
Această clasă include:
-captarea apei din râuri, lacuri, puţuri etc.
-colectarea apei de ploaie
-tratarea apei în vederea furnizării acesteia
-tratarea apei pentru utilizarea în industrie sau în alte scopuri
-desalinizarea apei de mare sau a apei freatice în scopul obţinerii de apă dulce, ca produs principal
-distribuţia apei prin conducte, cisterne sau alte mijloace de transport
-activitatea de exploatare a canalelor de irigaţie
Această clasă exclude:
-activitatea de expoatare a echipamentelor din sistemele de irigaţii, vezi 0161
-epurarea apei uzate pentru prevenirea poluării, vezi 3700
-transportul (la mare distanţă) a apei prin conducte, vezi 4950

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
Această clasă include:
-exploatarea sistemelor de canalizare sau a instalaţiilor de epurare
-colectarea şi transportul apelor uzate menajere sau industriale provenite de la unul sau mai mulţi utilizatori,
precum şi a apei de ploaie, prin reţele de canalizare, canale colectoare, cisterne şi alte mijloace de transport
(vehicule de vidanjare etc.)
-golirea şi curăţarea haznalelor şi foselor septice, a jgheaburilor şi puţurilor de canalizare; întreţinerea toaletelor

chimice
-epurarea apelor uzate (incluzând apa uzată menajeră şi industrială, apa din bazinele de înot) prin procese fizice,
chimice şi biologice, ca : diluarea, separarea, filtrarea, sedimentarea etc.
-întreţinerea canalelor colectoare şi de drenaj, inclusiv canalele de scurgere
Această clasă exclude:
-decontaminarea apelor de la suprafaţă sau din subteran, la locul poluării, vezi 3900
-curăţarea şi deblocarea conductelor colectoare din construcţii, vezi 4322

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Această clasă include:
-colectarea deşeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este colectarea deşeurilor din
gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale
reciclabile mixte
-colectarea materialelor reciclabile
-colectarea gunoaielor în coşuri de gunoi amplasate în locuri publice
Această clasă include de asemenea:
-colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări
-colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul
-colectarea deşeurilor provenite din filaturi
-activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase
Această clasă exclude:
-colectarea deşeurilor periculoase, vezi 3812
-activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, 3821
-activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice etc. sunt
sortate în categorii distincte, vezi 3832

3812 Colectarea deseurilor periculoase
Această clasă include colectarea deşeurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deşeuri incluzând substanţe
explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, nocive, cancerigene, corozive, infecţioase sau alte substanţe şi
preparate nocive pentru sănătatea umană şi pentru mediu. Cuprinde, de asemenea, identificarea, tratarea,
ambalarea şi etichetarea deşeurilor în vederea transportului.
Această clasă include:
-colectarea deşeurilor periculoase, cum ar fi:
-uleiul uzat provenit de la nave şi garaje
-deşeuri periculoase de natură biologică
-deşeuri nucleare
-baterii uzate etc
-activitatea de expoatare a staţiilor de transfer a deşeurilor periculoase
Această clasă exclude:
-decontaminarea şi curăţarea clădirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de exemplu eliminarea
azbestului), vezi 3900

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
Această clasă include eliminarea şi tratarea înainte de eliminare a deşeurilor nepericuloase, solide sau nu:
-activitatea de depozitare pentru deşeurile nepericuloase
-eliminarea deşeurilor nepericuloase prin combustie, incinerare sau alte metode, cu sau fără producţie
electricitate, abur, înlocuitori de combustibili, biogaz, cenuşă sau alte produse secundare destinate utilizării
ulterioare etc.
-tratarea deşeurilor organice în vederea eliminării
-producţia de compost din deşeuri organice
Această clasă exclude:
-incinerarea şi arderea deşeurilor periculoase, vezi 3822

de

-activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice, cutiile metalice
de băuturi, etc. sunt sortate pe categorii distincte, vezi 3822
-decontaminarea şi curăţarea solului şi apei; reducerea materialelor toxice, vezi 3900

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
Această clasă include:
-eliminarea şi tratarea înainte de eliminare a deşeurilor periculoase, solide sau nu, inclusiv deşeuri care pot fi
explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, cancerigene, corozive, infecţioase şi alte substanţe şi preparate
dăunătoare pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător.
-activitatea unităţilor pentru tratarea deşeurilor periculoase
-tratarea şi îndepărtarea animalelor moarte sau infestate toxic şi a altor deşeuri contaminate
-incinerarea deşeurilor periculoase
-eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive
-tratarea, eliminarea şi stocarea reziduurilor nucleare radioactive incluzând:
-tratarea şi eliminarea deşeurilor radioactive de tranziţie, adică în descompunere în perioada transportului, de la
spitale
-capsularea, pregătirea şi alte tratamente ale deşeurilor nucleare, în vederea depozitării
Această clasă exclude:
-reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013
-incinerarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821
-decontaminarea şi curăţarea solului şi apei; reducerea toxicităţii materialelor, vezi 3900

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea
materialelor
Această clasă include demontarea maşinilor şi aparatelor pentru obţinerea de materiale reciclabile de orice fel
(automobile, nave, computere, televizoare şi alte echipamente).
Această clasă exclude:
-eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive, vezi 3822
-demontarea de automobile, nave, computere, televizoare si alte echipamente pentru a obţine părţi/piese destinate
revânzării, vezi secţiunea G

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Această clasă include:
- transformarea deşeurilor metalice şi nemetalice şi a resturilor de articole din metal, în materie primă secundară.
Exemple de procese de transformare mecanică sau chimică sunt:
-strivirea mecanică a deşeurilor metalice de la automobile uzate, maşini de spălat, biciclete etc
-comprimarea mecanică a pieselor mari din fier cum ar fi vagoanele de cale ferată
-fragmentarea deşeurilor metalice, a vehiculelor casate etc.
-alte metode de tratare mecanică, cum sunt tăierea, presarea pentru reducerea volumului
-recuperarea metalelor din deşeurile fotografice, de exemplu soluţie de fixare sau filme şi hârtie fotografice
-recuperarea cauciucului, cum ar fi pneuri uzate, pentru a produce materii prime secundare
-sortarea şi peletizarea materialelor plastice în scopul producerii de materii prime secundare pentru tuburi,
ghivece de flori, paleţi şi altele
-prelucrarea (în formă de granule) a deşeurilor de materiale plastice sau cauciuc (curăţarea , topirea, măcinarea)
-zdrobirea, curăţarea şi sortarea sticlei
-zdrobirea, curăţarea şi sortarea altor deşeuri, cum ar fi resturile provenite din demolări, pentru a obţine materii
prime secundare
-prelucrarea uleiurilor şi grăsimilor de gătit folosite, în materii prime secundare
-prelucrarea altor deşeuri de alimente, băuturi, tutun şi substanţe alimentare reziduale, în materii prime
Această clasă exclude:
-fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare (deja fabricate sau nu), cum ar fi fire toarse din
material fibros garnetat, celuloză din deşeurile de hârtie, cauciucuri reşapate sau producţia de metal din resturi de

metale, vezi clasele corespunzătoare din secţiunea C (Industria prelucrătoare)
-reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013
-retopirea deşeurilor feroase şi a fierului vechi, vezi 2410
-recuperarea materialelor în timpul procesului de combustie sau incinerare a deşeurilor, vezi 382
-tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821
-tratarea deşeurilor organice în vederea eliminării lor, inclusiv producerea de compost, vezi 3821
-recuperarea energiei în timpul procesului de incinerare a deşeurilor nepericuloase, vezi 3821
-tratarea şi eliminare deşeurilor radioactive de tranziţie din spitale etc., vezi 3822
-tratarea şi eliminarea deşeurilor toxice, contaminate, vezi 3822
-comerţ cu ridicata a materialelor reciclabile, vezi 4677

3900 Activități și servicii de decontaminare
Această clasă include:
-decontaminarea solului şi a apei freatice la locul poluării, folosind, de exemplu, metode mecanice, chimice sau
biologice
-decontaminarea uzinelor sau a amplasamentelor industriale, inclusiv uzine nucleare şi terenul aferent
-decontaminarea şi curăţarea apelor de suprafaţă în urma poluării accidentale, de exemplu prin colectarea
poluanţilor sau prin aplicarea de substanţe chimice
-curăţarea petelor de ţiţei şi a altor poluanţi de pe sol, de pe suprafaţa apei, din oceane şi mări, inclusiv zonele
costiere
-lucrări de îndepărtare a azbestului, vopselei pe bază de plumb şi a altor materiale toxice
-alte activităţi specializate de control al poluării
Această clasă exclude:
-combaterea dăunătorilor din agricultură, vezi 0161
-purificarea apei în scopul alimentării cu apa ,vezi 3600
-tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821
-tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, vezi 3822
-măturarea şi stropirea străzilor etc., vezi 8129

10.

Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Această clasă include cercetare - dezvoltare în biotehnologie:
-cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul ADN/ARN-ului: farmaco-geonomică, cercetare genetică, inginerie
genetică, ordonare/sinteză/amplificare a ADN-ului, etc.
-cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul proteinelor şi a altor molecule: ordonarea/sinteza/ingineria
proteinelor şi peptidelor (inclusiv moleculele de hormoni); perfecţionarea metodelor de transmitere a moleculelor
pentru medicamente, proteomică, izolarea şi purificarea proteinelor, semnalizarea şi identificarea celulelor
receptoare
-cercetare-dezvoltare experimentală asupra culturilor şi ingineriei celulelor şi ţesuturilor:culturi de celule/ţesuturi,
ingineria ţesutului celular (inclusiv ingineria biomedicală şi a
ţesutului scheletului), fuziunea celulară,
vaccinuri/stimulenţi imunitari, manipularea embrionilor
-cercetare-dezvoltare experimentală asupra proceselor biotehnologice: fermentarea folosind bioreactori,
bioprelucrarea, biosolubilizarea, bioalbirea, biodesulfurizarea, bioremedierea, biofiltrare şi fitoremedierea
-cercetare-dezvoltare experimentală asupra genelor şi vectorilor ARN: terapie genetică, vectori virali
-cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcţii de baze de date în geonomică,
secvenţe de proteine; procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice
-cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte şi procese nano/microfabricaţie
folosite la construcţia de dispozitive pentru studierea biosistemelor şi aplicaţiilor în medicaţie, diagnostice etc.

7219 Cercetare-dezvoltare în alte știinte naturale și inginerie
Această clasă include:
-cercetare-dezvoltare experimentală în ştiinţe naturale şi inginerie, altele decât cercetarea şi dezvoltarea
experimentală biotehnologică:
-cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale
-cercetare-dezvoltare în inginerie şi tehnologie
-cercetare-dezvoltare în ştiinţele medicale
-cercetare-dezvoltare în ştiinţele agricole
-cercetare-dezvoltare interdisciplinară, predominantă în ştiinţe naturale şi inginerie

