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Metodologia Concursului de Planuri de Afaceri  

Proiectul DESA1 – Dezvoltare Educaţională, Socială şi Antreprenoriat – Timişul de Centru (zona 

Vest) 

 

CAPITOLUL I 

Dispoziții Generale 

Art.1 Metodologia privind Concursul de planuri de afaceri din cadrul Proiectului „DESA1 - Dezvoltare 

Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177, este elaborată în 

conformitate cu prevederile: 

- Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 

2020, aprobate prin Ordinul M.F.E. nr. 536/2016; 

- Ordinului M.F.E. nr. 714/2016 (Anexa 2a), Ordinului M.F.E. nr. 2467/2016 (Anexa 2b), Ordinului 

M.F.E. nr. 5572/2017 (Anexa 2c1 și Anexa 2c2), și Ordinului M.F.E. nr. 23/2018 (Anexa 2d); 

- Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ”Implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de 

până la 20.000 locuitori”aferent Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 5 

„Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv specific 5.2. Reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 

marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC., aferent 

Ordinului M.F.E. nr. 7333/29.12.2017  

- Schemei de ajutor de Minimis aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectiv specific 5.2. 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 

marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC., aprobată prin 

Ordinul M.F.E. nr. 7136/14.12.2017 

- Contractului de finanțare încheiat între Organismul Intermediar Regional pentru Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Vest și ASOCIAȚIA GRUPULUI DE 

ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU; 

- Cu respectarea prevederilor legislației europene și naționale în materie. 

Art.2 (1) Metodologia privind derularea Concursului de Planuri de afaceri este elaborată în vederea 

demarării procesului de selecție a planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul  proiectului „DESA1 - 

Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177. 

(2) Concursul de Planuri de afaceri și procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure 

o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă, care să respecte prevederile Schemei de 

ajutor de minimis, ale Ghidului solicitantului – Condiții specifice și ale legislației aplicabile.
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(3) În urma Concursului de Planuri de afaceri și a procesului de selecție a planurilor de afaceri     vor fi selectate, 

conform prevederilor prezentei metodologii, minim 12 planuri de afaceri, cu o valoare maximă de 100.000 

lei. Sprijinul se acordă sub forma de subvenție pentru înființarea de întreprinderi și constă în finanțare 

nerambursabilă. 

(4) Subvenția va fi acordată beneficiarului schemei de ajutor de minimis în baza unui contract    de subvenție 

încheiat între Administratorul schemei de minimis și întreprinderea nou înființată – beneficiară. 

(5) Administratorul schemei de minimis va acorda finanțare sub forma subvenției unui număr de minim 

12 beneficiari. 

(6) Persoanele eligibile ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare vor înființa și dezvolta 

o întreprindere finanțată în conformitate cu Schema de ajutor de Minimis și a Ghidul solicitantului - 

Condiții specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din 

zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” aferent Programului 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020, cu respectarea strictă a prevederilor cuprinse în prezenta 

metodologie şi a contractului de subvenție încheiat între Administratorul schemei de minimis și 

întreprinderea nou înființată. 

Art.3 (1) Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea socială, educaţională și de ocupare a 256 de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată situată în zona 

Vest a teritoriului Grupului de Acţiune Locală Timişul de Centru, prin măsuri integrate în vederea 

întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei.  

(2) Acest obiectiv va fi realizat în cadrul proiectului prin furnizarea de măsuri integrate după cum 

urmează: 

- pentru 64 de copii vor fi furnizate servicii sociale și medicale în cadrul Centrului social medical 

comunitar finantat prin PNDR proiect „CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL MEDICAL COMUNITAR, 

COMUNA ȘAG, JUDEȚUL TIMIȘ” submăsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” al PNDR 2014-2020, Măsura 2/6B – Infrastructură socială şi 

medicală, precum și servicii suport în vederea prevenirii abandonului școlar prin furnizarea de măsuri 

de acompaniere de tipul pachetelor de rechizite școlare; copiii vor participa și la campania continuă de 

informare pentru combaterea discriminării și promovarea egalității de șanse și multiculturalismului. 

- pentru 192 de adulți vor fi furnizate servicii sociale și medicale în cadrul Centrului social medical 

comunitar finanțat prin PNDR proiect „CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL MEDICAL COMUNITAR, 

COMUNA ȘAG, JUDEȚUL TIMIȘ” submăsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” al PNDR 2014-2020, Măsura 2/6B – Infrastructură socială şi 

medicală, precum și servicii de ocupare după cum urmează: 128 de persoane vor beneficia de cursuri de 

inițiere și calificare finalizate cu minim 98 persoane calificate/inițiate, precum și de servicii de mediere 

în vedere facilitării ocupării unui loc de muncă; 

- 64 persoane vor beneficia de cursuri de formare în antreprenoriat, concurs de planuri de afaceri, 

contracte de subvenție pentru 12 minimisuri, suport în înființarea companiei, consultanță pentru 

ameliorarea planului de afaceri și servicii de sprijin post-înființare afacere. În urma măsurilor de 

ocupare minim 48 de persoane vor fi angajate/ vor desfășura o activitate independentă. Toți adulții vor 

participa la campania continuă de informare pentru combaterea discriminării și promovarea egalității d e 

șanse și multiculturalismului. 

(3) Proiectul își propune să genereze un efect pozitiv pe termen lung ca urmare a dezvoltării competențelor 

antreprenoriale – atât prin formarea celor 64 membrii ai grupului țintă cât și prin înființarea și demararea 

funcționării celor 12 noi afaceri dezvoltate. Cele 64 persoane formate în vederea dobândirii de competențe 

antreprenoriale vor avea oportunitatea și competențele certificate de a demara activități economice pe cont 

propriu putând contribui la dezvoltarea economică durabilă a regiunii. Cele 12 noi afaceri demarate vor 
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asigura noi locuri de muncă contribuind la dezideratul Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă 

2014-2020, de creștere a gradului de ocupare. Cele 12 subvenții vor fi acordate în vederea dezvoltării 

sectoarelor identificate ca fiind competitive in Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020, 

actualizată și anume: Turism și ecoturism; Textile și pielărie; Lemn și mobilă; Industrii creative; Industria 

auto și componente; Tehnologia informațiilor și comunicațiilor; Sănătate şi produse farmaceutice; Energie 

și management de mediu; Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii; Procesarea alimentelor și a 

băuturilor, Construcții; Distribuție. În selectarea domeniilor de activitate a noilor afaceri se va avea în 

vedere respectarea prevederilor art. 5 alin. 2 din Schema de ajutor de minimis. 

(2) Obiective specifice:  

OS1: Reducerea cu 64 a numărului de copii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială prin furnizarea 

de măsuri integrate: sociale, medicale, educaționale. 

OS2: Reducerea cu 128 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin 

furnizarea de măsuri integrate: sociale, medicale, cursuri de calificare/ inițiere în urma cărora vor 

absolvi minim 98 persoane, mediere pe piața muncii în urma căreia vor fi angajate minim 24 persoane.  

OS3: Reducerea cu 64 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin 

furnizarea de măsuri integrate: sociale, medicale, cursuri de formare antreprenorială, concurs de planuri 

de afaceri, 12 subvenții pentru înființare microgranturi, suport în înființarea companiei, consultanță 

pentru ameliorarea planului de afaceri și servicii de sprijin post-înființare afacere. În desfășurării 

acestor acțiuni minim 24 de persoane vor fi ocupate prin obținerea unui loc de muncă sau desfășurarea 

unei activități independente.  

OS4:Prevenirea și combaterea segregării prin desfășurarea unei campanii continue pentru promovarea 

egalității de sanse, antidiscriminării și multiculturalismului pentru toți cei 256 membri ai grupului țintă.  

Art. 4 (1) Prezenta metodologie cuprinde cadrul larg și reguli obligatorii de organizare şi desfășurare a 

concursului de planuri de afaceri. Metodologia își propune să abordeze o informare cât mai amplă a 

persoanelor  participante, să trateze cele mai importante aspecte                                                 din organizarea și desfășurarea concursului 

de planuri de afaceri în condițiile respectării egalității de șanse, de gen, nediscriminării și dezvoltării 

durabile. 

(2) Regulile stabilite prin prezenta metodologie sunt obligatorii pentru toți participanții la concursul de 

planuri de afaceri și nu exonerează nici o persoană participantă de obligația cunoașterii și respectării 

acesteia. 

CAPITOLUL II. 

Termeni, Expresii și Definiții 

Art. 5. (1) În prezenta metodologie  sunt utilizați termeni, expresii, abrevieri care au legătură                                                                cu organizarea 

și desfășurarea concursului. În cazul termenilor, expresiilor, abrevierilor prevăzute în ghiduri sau acte 

normative, definițiile acestora sunt cuprinse în reglementările  legale. 

(2) Termenii, definițiile şi prescurtările utilizate au următorul înțeles: 

Conflict de interese: Conform art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 66/2011„Nu au dreptul să fie implicați în 

procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare sau a programelor în cadrul unei proceduri 

de selecție următoarele persoane: a) cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul 

subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori 

de supervizare a unuia dintre solicitanți; b) soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu 

persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori 

care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

solicitanți; c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe 
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parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare”. Reprezintă conflict de 

interese orice situație care împiedică solicitantul/partenerii de a avea o atitudine profesionistă, obiectivă şi 

imparțială, sau care îi împiedică să execute activitățile prevăzute în cererea de finanțare sau în 

reglementările specifice, din motive referitoare la familie, viață personală, afinități politice sau naționale, 

interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru 

persoana în cauză, soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv; 

Incompatibilitate : Incompatibilitatea reprezintă interdicția (expres prevăzută de lege) de a cumula două sau 

mai multe funcții/atribuții care prin exercitarea lor simultană ar putea altera obiectivitatea cu care oficialul 

public are obligația să își îndeplinească sarcinile de serviciu. În înțelesul prezentului Cod, 

incompatibilitatea este situația conflictuală clar identificată în care un oficial public nu poate realiza în 

același timp anumite activități în domeniul privat și în domeniul public și nu poate cumula anumite funcții 

din domeniul privat și domeniul public. Pentru a se afla într-o situație de incompatibilitate, un oficial public 

nu trebuie să ia nici o decizie, fiind suficient faptul că ocupă concomitent două sau mai multe funcții 

interzise de lege; 

Cheltuielile eligibile : Cheltuielile eligibile reprezintă, potrivit art. 2 alin. 3 lit. g din O.U.G. nr. 64/2009 

privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergență, cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor 

operaționale, care pot fi finanțate atât din instrumente structurale, cât şi din cofinanțarea publică și/sau 

cofinanțarea privată, conform reglementărilor legale comunitare, naționale în vigoare privind eligibilitatea 

cheltuielilor precum și a Ordinului nr. 1433 din 28.11.2018 privind modificarea Ghidului Solicitantului 

Condiții Specifice”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona 

rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, aferent Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020, Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul 

specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 

comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. În conformitate cu HG 

nr.399/2015, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele 

condiții: - să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data  intrării în vigoare a contractului de subvenție sau 

de la data menționată în contractul de subvenție; - să fie prevăzută în bugetul planului de afaceri aprobat; - 

să fie în conformitate  cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere utilizarea eficientă 

a fondurilor și un raport optim cost-eficiență; - să fie înregistrată în contabilitatea Beneficiarului, să fie 

identificabilă, verificabilă și să fie dovedită, în conformitate cu prevederile legislației naționale; - să nu fi 

făcut obiectul altor finanțări publice; - să fie în conformitate cu prevederile legislației naționale și 

comunitare și cu prevederile contractului de subvenție; - să fie menționată în lista cheltuielilor eligibile. 

Activități/acțiuni eligibile : Activitățile/acțiunile eligibile sunt cele care respectă cumulativ  următoarele 

condiții: - au ca scop înființarea și dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului Solicitantului 

Condiții Specifice”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona 

rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”,  - respectă condițiile de înființare și 

dezvoltare definite în Ghidului Solicitantului Condiții Specifice”Implementarea strategiilor de dezvoltare 

locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 

locuitori”, - sunt realizate de întreprinderile nou înființate în cadrul proiectelor finanțate prin Ghidului 

Solicitantului Condiții Specifice”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile 

marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”.  

Contractul de subvenție este actul juridic semnat între administratorul schemei de antreprenoriat și 

beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligațiile corelative ale părților în 
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vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta  schemă de ajutor de minimis; 

Întreprinderea este orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în 

vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în 

condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de  Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători 

titulari ai unei întreprinderi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în 

vigoare, care desfășoară activități economice, precum și asociații și fundații, cooperative agricole și 

societăți agricole care desfășoară activități economice; Legea nr. 1/2005 privind organizarea  și funcționarea 

cooperației, republicată; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; 

Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: 

întreprinderea deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau                                                ale asociaților unei alte întreprinderi; 

o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de 

conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a exercita o 

influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză 

sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; o întreprindere          care este 

acționar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alți 

acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 

asociaților întreprinderii respective. 

Rata de actualizare reprezintă rata de referință stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza 

unor criterii obiective și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web a Comisiei 

Europene. 

CAPITOLUL III. 

Publicitatea concursului planurilor de afaceri 

Art.6 (1) Anunțurile privind desfășurarea concursului se publică pe pagina proiectului desa1.ro  

(2) La aceleași adrese se vor publica eventualele modificări, actualizări sau clarificări aduse metodologiei 

privind Concursului și selecția planurilor de afaceri. Toate întrebările referitoare la concursul de planuri de 

afaceri vor fi transmise de către participanții la concurs  pe adresa de email proiect@desa1.ro, iar 

răspunsurile vor fi publicate pe site-ul proiectului. 

Art.7. Informarea candidaților se realizează prin sesiuni de informare individuale și de grup. 

Art.8 Depunerea dosarului de concurs se face în mod personal de către aplicant la sediul 

Partenerului 1, Asociația Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru, Comuna Ghiroda, 

str.Victoria, nr.48, județul Timiș, în intervalul orar 10:00 – 16:00. 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV. 

Condiții de eligibilitate privind categoriile participante. Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii 

ajutorului de minimis. 

http://www.exino.ro/
mailto:proiect@desa1.ro,
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Art.9 (1) Pentru a fi eligibile, atât persoana cât și planul de afaceri, trebuie să îndeplinească cumulativ 

condițiile de eligibilitate. 

(2) Neîndeplinirea cumulativă a acestor condiții conduce la respingerea candidaturii                 participanților. 

(3) Participarea la Concursul de planuri de afaceri este gratuită și deschisă tuturor persoanelor 

eligibile. 

Art.10 Condiții de eligibilitate privind categoriile participante 

Persoanele eligibile sunt acele persoane care aparţin grupului ţintă conform Ghidului solicitantului şi care 

sunt absolvenţi ai cursului de Competenţe antreprenoriale acreditat şi depun dosarul de concurs complet şi 

la termen.  

În cadrul etapei de selecție a planurilor de afaceri pot participa: 

a) Persoane care au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului și 

care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile. 

b) Persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul         proiectului, 

dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile (numărul de persoane care beneficiază de 

ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul 

proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis 

acordate în cadrul proiectului). 

Art.11 Criterii de eligibilitate pentru beneficiarii ajutorului de minimis 

Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, întreprinderile nou înființate de către câștigătorii concursului de 

planuri de afaceri vor trebui să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a) Să fie legal constituite în România și să își desfășoare activitatea în România 

b) Nu au alte afaceri administrate, nu au nici o restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul 

unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate 

anterior, reglementate prin lege 

c) Nu ănregistrează datorii publice și și-au plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul 

de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare 

d) Reprezentantul legal al intreprinderii nu  fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupție, 

implicare în organizații criminale sau alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 

Comunității Europene 

e) Reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizează informații false 

f) Intreprinderea este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat 

g) Nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat 

ca fiind ilegal și incompatibil cu piață comună, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene, a 

Consiliului Concurenței sau a unui alt furnizor de ajutor de stat, în cazul în care a făcut obiectul unei 

astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral , inclusiv 

dobânzile aferente 

h) În cazul în care, prin acordarea de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme s-ar depăși 

plafonul relevant prevăzut, nici o parte a respectivului ajutor de minimis nu poate fi acordat 

i) să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru pe teritoriul GAL – TIMIŞUL DE 

CENTRU, într-una din localităţile: Şag, Pădureni, Parţa, Ciacova, Giulvăz, Peciu Nou, Sînmihaiu 

Român, Giroc 

j) codul CAEN principal pentru care se solicită ajutorul de minimis să fie eligibil, cu respectarea 

Schemei de ajutor de minimis și încadrarea în Lista codurilor CAEN eligibile, actualizată în 

concordanță cu domeniile din Strategia Națională de Competitivitate, actualizată cu completările și 
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modificările ulterioare – Anexa la prezenta        metodologie 

k) să respecte condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”Implementarea 

strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu 

o populație de până la 20.000 locuitori” respectiv: 

- angajarea a minimum 2 persoane in primele 6 luni în cadrul afacerii finanțate prin schema  de minimis; 

- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 12 luni pe 

perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;  

- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 7 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea 

funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;  

- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului;  

- în calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitanții, nici partenerii acestora 

din proiect nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu 

beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiași proiect;  

- persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura 

altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție;  

- persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a 

mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program. 

În cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăților  nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și are mai mult de un asociat, pe persoana al cărei 

plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar, adică să 

dețină singur capacitatea decizională majoritară de minim 51% în Adunarea Generală a 

Asociaților/Acționarilor sau similar. 

Art.13 Cheltuieli eligibile. 

Conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020, următoarele tipuri de cheltuieli sunt eligibile: 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat. 

1.1. Cheltuieli salariale. 

1.2. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați. 

1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuții 

angajați și angajatori). 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înființate: 

2.1 Cheltuieli pentru cazare. 

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu. 

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în 

comun sau taxi, gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, precum și transportul 

efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării). 

2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării. 

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul 

ajutorului de minimis nu are expertiza necesară. 

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, 

materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare 

funcționării întreprinderilor. 

5. Cheltuieli cu închirierea: de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activități ale 
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întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri. 

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate 

de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și 

imobile). 

7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor. 

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor. 

9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente 

funcționării întreprinderilor. 

10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor. 

11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor. 

12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor. 

13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor. 

14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor. 

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor. 

15.1. Prelucrare de date. 

15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice. 

15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format 

tipărit şi/sau electronic. 

15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 

Art.14 Cheltuieli neeligibile. 

Conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020, următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile: 

- subcontractele (externalizările) care determină o creștere a costului de executare a  operațiunii; 

- subcontractele (externalizările) în temeiul cărora plata se definește în procente din costul total al 

proiectului; 

- taxa pe valoarea adăugată recuperabilă; 

- dobânda debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții 

pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare; 

- contribuția în natură; 

- achiziția de echipamente second-hand; 

- amenzi, penalități și cheltuieli de judecată; 

- costurile pentru operarea obiectivelor de investiții; 

- cheltuielile cu fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din 

tutun; 

- achiziționarea de infrastructuri, terenuri și bunuri imobiliare pentru o contribuție din partea Fondului 

Social European, cu excepția cazurilor în care se aplică prevederile art. 98 alin. (2) din Regulamentul 

(UE) nr. 1303/2013; 

- orice cheltuieli care depășesc plafoanele stabilite prin ghidurile specifice sau prin instrucțiuni 
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speciale care vizează instituirea de plafoane specifice unor anumite categorii de cheltuieli. 

Art.15 Reguli privind achizițiile 

În concordanță cu principiul asigurării rezonabilității costurilor și în temeiul OUG nr. 66/2011 și a normelor 

sale de aplicare, cu modificările și completările ulterioare, candidații sunt obligați să asigure, iar 

evaluatorii sunt obligați să verifice, încă din faza de depunere a proiectelor, justificarea prețurilor și 

costurilor introduse în buget, în raport cu prețul pieței. Candidații pot utiliza cereri de preț, cataloage, orice 

bază de date disponibilă de pe internet, consemnate într-un studiu de piață sau alt document centralizator 

care să poată asigura justificarea corespunzătoare a prețurilor și costurilor utilizate în proiect. (pct 4.3.10 

din Ghidul Orientări privind accesarea fondurilor in cadrul POCU 2014-2020). În situația în care este 

necesara achiziția de servicii se vor folosi pentru estimarea valorii aferente serviciilor necesare plafoanele 

orare maximale prevăzute la pct. 4.3.6.1. din Ghidul Orientări privind accesarea fondurilor in cadrul 

POCU 2014-2020 (la care se adaugă contribuțiile angajatorului), corelate cu nivelul de experiența si cu 

tipologia expertului/experților necesar/necesari. 

Art.16 Reguli privind evidența contabilă 

Solicitanții de finanțare sunt obligați să mențină o evidență contabilă analitică distinctă, utilizând conturi 

analitice pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementare, în conformitate cu dispozițiile 

legale. 

Art.17 Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile de către administratorul 

schemei de minimis, vor fi suportate exclusiv de către beneficiarul ajutorului      de minimis. 

CAPITOLUL V. 

Lansarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri 

Art.18 Procesul de evaluare și selecție a planurilor de afaceri se desfășoară în acord cu    regulile impuse 

de Ordinul 7136/14/12/2017, care stabilește modalitatea de implementare a schemei de 

ajutor de minimis ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din 

zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” și a Ghidului solicitantului – 

condiții specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona 

rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” aferentă Programului Operațional 

Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 ” Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității”, Obiectivul specific 5.2.: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 

20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de 

DLRC.”. 

Art.19 Concursul de planuri de afaceri se desfășoară în limba română. 

Art.20 Etapele înscrierii în concurs și selecția planurilor de afaceri. 

(1) Etapa de înscriere în concurs și de selecție a planurilor de afaceri demarează cu primirea        cererilor de 

înscriere în concurs a candidaților și a planurilor de afaceri. 

(2) Fiecare candidat poate depune un singur dosar, cu un singur plan de afaceri. 

(3) Evaluarea planurilor de afaceri se desfășoară în perioada .........................................-...................2021 

(4) Selectarea planurilor de afaceri câștigătoare ce urmează a fi sprijinite financiar se       desfășoară 

în perioada .........................- .................................... 2021. 

(5) Publicarea rezultatelor se va face pe site-ul proiectului desa1.ro în data de 

........................................... 

http://www.exino.ro/
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(6) Depunerea contestațiilor se va desfășura în perioada .............. – .......................... 2021. 

(7) Rezolvarea și comunicarea rezultatului contestațiilor se va desfășura în perioada .............. – 

.......................... 2021. 

(8) Publicarea listei finale a planurilor de afaceri selectate pentru subvenționare, se va face 

pe site-ul proiectului desa1.ro până în data de ....................................................... 

Art.21 Procedura de înscriere în concursul de planuri de afaceri 

(1) Pentru înscrierea în concurs fiecare candidat va depune, personal, un dosar cu șină conținând 

documentele de înscriere în concurs și planul de afaceri (acesta nu se completează cu date de 

identificare ale candidatului și nici nu va avea semne de identificare pe el), toate într-un plic închis și 

sigilat, în format fizic, la punctul de lucru al Partener 1 – DAST TRAINING CENTER  situat la 

adresa: Str. Simion Bărnuțiu, nr. 62, et. 7, Loc. Timişoara, Jud. Timiş, România în perioada 

..........................................................................., în interiorul programului de lucru de luni până vineri 

între orele .................................... 

(2) Instrucțiuni de completare a plicului cu documentele de înscriere în concurs:     

Pe plic vor fi specificate lizibil următoarele: 

- numele, prenumele și adresa candidatului (expeditorului) 

- adresa destinatarului astfel: DAST TRAINING CENTER, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 62, et. 7, Loc. 

Timişoara, Jud. Timiş, România  

- Persoana de contact:  D-na Bolgea-Vîlceanu Roxana Maria, telefon: 0726365769 

În cazul în care se constată la deschiderea plicului că în plic nu sunt toate documentele sau    sunt ilizibile, 

candidatul va fi informat, acesta având posibilitatea redepunerii, în  termen, a plicul cu documentele 

complete și lizibile. 

Persoane care AU participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul    proiectului 

și doresc să participe la Concursul de planuri de afaceri vor depune, următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere în Concursul de planuri de afaceri 

2. Actul de identitate, în copie 

3. Scrisoare de motivație privind participarea la Concursul de planuri de afaceri 

4. Acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

5. Declarație privind statutul pe piața muncii 

6. Declarație de eligibilitate pentru deschidere unei entități legale 

7. Declarație candidat privind evitarea dublei finanțări 

8. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020 

9. Certificatul de naștere, în copie 

10. Certificatul de căsătorie, în copie dacă este cazul 

11. Documente de studii - diplome, adeverințe de studii/student, în copie 

12. Contractul de Muncă în derulare sau adeverință de la angajator, în copie dacă este cazul 

13. Adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă pentru şomer înregistrat - 

indemnizat sau ne indemnizat, în copie dacă este cazul 

14. Declarație evitare incompatibilitate candidatului 

http://www.exino.ro/
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15. Acord de participare ca rezervă în proiect 

16. Declarație de angajament de respectare a etapelor proiectului 

17. Planul de afaceri 

18. Declarație beneficiar real 

19. Declarație pe propria răspundere că nu dețin alte firme 

(3) Persoanele care NU au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în 

cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și doresc să participe la 

Concursul de planuri de afaceri vor depune, următoarele documente: 

1. Cerere de înscriere în Concursul de planuri de afaceri 

2. Actul de identitate, în copie 

3. Scrisoare de motivație privind participarea la Concursul de planuri de afaceri 

4. Acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

5. Declarație privind statutul pe piața muncii 

6. Declarație de eligibilitate pentru deschidere unei entități legale 

7. Declarație candidat privind evitarea dublei finanțări 

8. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020 

9. Certificatul de naștere, în copie 

10. Certificatul de căsătorie, în copie dacă este cazul 

11. Documente de studii - diplome, adeverințe de studii/student, în copie 

12. Contractul de Muncă în derulare sau adeverință de la angajator, în copie dacă este cazul 

13. Adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă pentru şomer înregistrat - 

indemnizat sau ne indemnizat, în copie dacă este cazul 

14. Declarație evitare incompatibilitate candidatului 

15. Acord de participare ca rezervă în proiect 

16. Declarație de angajament de respectare a etapelor proiectului 

17. Planul de afaceri 

18. Declarație beneficiar real 

19. Declarație pe propria răspundere că nu dețin alte firme 

 

Pentru a fi eligibile persoanele care NU au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în 

cadrul proiectului trebuie să se încadreze într-una din categoriile eligibile: persoanele eligibile sunt acele 

persoane care aparţin grupului ţintă conform Ghidului solicitantului Condiţii specifice şi care sunt 

absolvenţi ai cursului de Competenţe antreprenoriale acreditat şi depun dosarul de concurs complet şi la 

termen.  



 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest) 
POCU/303/5/2/130177  

(4) Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare 

antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane 

beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului.  

(5) În situația în care candidații au nevoie de informații sau clarificări suplimentare referitoare la 

desfășurarea concursului de planuri de afaceri, se pot adresa Coordonator Partener 1 Bolgea-Vîlceanu 

Roxana Maria– prin e-mail la adresa ........................................... sau la telefon: 0726365769 

(6) Candidatul va primi confirmarea primirii dosarului de înscriere cât și numărul de înregistrare a acestuia.  

Art.22 Procedura de evaluare a candidaturilor eligibile. 

Candidaturile depuse vor fi evaluate în cadrul unei proceduri decizionale transparente, echidistante și 

obiective, care să respecte prevederile schemei de minimis, ale Ghidului Condiții specifice și ale 

legislației aplicabile. Evaluarea se face de către membrii Juriului. Juriul este format din 3 membri dintre 

care unul va fi Președintele Juriului, respectiv 2 reprezentanți al mediului de afaceri și 1 reprezentant al 

patronatelor si 1 reprezentant al Partenerului 1.  

(1) Prezenta metodologie include aspectele considerate de Administratorul schemei de ajutor de 

minimis ca esențiale pentru asigurarea îndeplinirii integrale a indicatorilor asumați. 

(2) Etapele de evaluare: 

Faza A: Etapa de verificare a eligibilității 

În cadrul acestei etape se va verifica eligibilitatea candidatului și a planului de afaceri. Documentele de 

înscriere ale unui candidat și planul de afaceri vor fi verificate de către membrii Juriului. Aceștia pot solicita 

clarificări de la candidați, prin intermediul Coordonator Partener 1 Bolgea-Vîlceanu Roxana Maria, în 

situația  în care se consideră a fi necesar. 

Fza A se va puncta de către comisie conform Grilei de evaluare Faza A. 

Lista cu candidaturile respinse în faza A va fi publicată pe site-ul proiectului. 

Contestațiile pentru evaluarea Faza  A se pot depune personal la adresa Str. Simion Bărnuțiu, nr. 62, et. 7, 

Loc. Timișoara în termen de maximum 2 zile de la data publicării listei. 

Participanții au dreptul să depună o singură contestație, în termenul prevăzut în prezenta metodologie. 

Orice contestație depusă după expirarea termenului de contestare, nu va face obiectul           soluționării de 

către Comisia de soluționare a contestațiilor, fiind considerată tardiv depusă. 

Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. 

Planurile de afaceri care au fost selectate în Faza A vor intra în evaluare FAZA B.  

Juriul verifică:  

1. Eligibilitatea planurilor de afaceri 

1.1 Verificarea respectării prezentei metodologii 

1.2 Verificarea eligibilității Codului CAEN principal, propus în Planul de Afacere 

1.3 Se verifică respectarea Ordinului nr. 7316/14.12.2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de 

minimis” Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona 

rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”. 

1.4 Se verifică încadrarea codului CAEN principal, propus în planul de afaceri, în Lista codurilor  CAEN 

eligibile.  

1.5 Verificarea faptului că planul de afaceri depus de candidat, are prevăzut că întreprinderea nou 

înființată va avea sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru pe teritoriul GAL-TIMIŞUL DE 

mailto:razvan.gavrilescu@exino.ro
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CENTRU. 

1.6 Verificarea faptului că planul de afaceri depus de candidat include minimum următoarele 

elemente: 

a) descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri (obiective, activități, 

rezultate, indicatori); 

b) analiza SWOT a afacerii; 

c) schema organizatorică și politica de resurse umane; 

d) descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul afacerii; 

e) piața de desfacere și concurența; 

f) strategia de marketing; 

g) proiecții financiare privind afacerea. 

1.7 Pentru ca o candidatură să fie declarată eligibilă în faza A este obligatoriu ca la criteriul eligibilitate 

candidat și eligibilitate plan de afaceri să obțină calificativul ADMIS. 

Faza B: Evaluarea și selecția planurilor de afaceri 

1. Evaluarea 

Planurile de afaceri ale candidaților declarați ADMIS în Faza A de verificare a eligibilității candidatului și 

a planului de afaceri, intră automat în Faza B de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. 

Juriul evaluează planurile de afaceri și va acorda punctaj conform Grilei de evaluare Faza B. 

Planul de afaceri al unui candidat va fi evaluat de către doi membrii ai Juriului. 

(1) Juriul va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a planurilor de afaceri 

verificând respectarea cumulativă a minimum următoarele elemente: 

1. Scurt rezumat 

2. Descrierea activitatii antreprenoriale si a strategiei de implementare a planului de afaceri 

(obiective, activitati, rezultate, indicatori) 

3. Produse/servicii/ lucrari care vor fi oferite si modul de stabilire a preturilor 

4. Studiul pietii pe care va actiona afacerea si al concurentei 

5. Planul de marketing 

 

6. Organizarea afacerii cu analiza SWOT 

7. Planificarea operationala, schema organizatorica si politica de resurse umane 

8. Bugetul si prevederi asupra evolutiei afacerii (Planificarea financiara) 

9. Estimarea riscurilor 

10. Graficul de activitati 

 

(2) Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu 

un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului   de piață, planului de 

management și marketing și bugetul detaliat. 

(3) Planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat și vor fi 

fundamentate tehnic și economic, pornind de la informații verificabile în zona  geografică de implementare a 

proiectului. 

2. Selecția 

După evaluare, Juriul va selecta 12 planuri de afaceri. 
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Ca urmare a selecției se pot ivi situații în care pot rămâne planuri de afaceri cu un punctaj mai mare 

neselectate, fără ca acest aspect să reprezinte o discriminare sau o încălcare a prevederilor prezentei 

metodologii. 

În situația în care alocarea subvențiilor a fost epuizată integral, procesul de selecție se va încheia. În cazul 

în care, valoarea totală a subvențiilor pentru planurile de afaceri selectate  este sub valoarea totală maximă a 

subvențiilor, juriul va selecta din lista de rezerve următorul/următoarele planuri de afaceri, până la 

epuizarea fondurilor rămase. În cazul în care necesarul de finanțare al planului de afaceri propus depășește 

valoarea subvenției de minimis acordate, beneficiarul schemei de minimis trebuie să evidențieze în planul 

de afaceri propus aportul propriu, prin aceasta asumându-și cofinanțarea până la valoarea planului său de 

afaceri, cu condiția menținerii obiectivelor asumate în acesta. 

Toate planurile de afaceri care nu au fost selectate dar sunt eligibile constituie lista de rezerve. 

La finalizarea procesului de evaluare și selecție, juriul va emite o decizie finală cu planurile de afaceri 

propuse pentru a fi finanțate. Lista finală va fi publicată pe site-ul desa1.ro. 

Art.23 Procedura de contestații la Faza B 

Participanții au dreptul să depună o singură contestație, în termenul prevăzut în prezenta metodologie. 

Contestația va fi formulată în scris și trimisă la adresa ........................................... în perioada 

...................................................... 

Contestațiile trebuie să indice în mod clar și succint aspectele contestate și să fie motivată. Orice contestație 

depusă după expirarea termenului de contestare, nu va face obiectul soluționării de către Comisia de 

soluționare a contestațiilor, fiind considerată tardiv depusă. 

Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. Comunicarea rezultatelor contestației se 

va efectua până la data ........................................ 

Art.24 Publicarea rezultatelor. 

Lista finală a planurilor de afaceri declarate selectate va fi publicată după rezolvarea eventualelor 

contestații. Următoarele planuri de afaceri, după primele selectate din lista finală sunt considerate intrate în 

lista de rezerve pentru cazul în care unul sau mai mulți candidați renunță. În cazul unei situații de forță 

majoră sau de caz fortuit, data de publicare a rezultatelor poate fi prelungită prin decizia Managerului de 

proiect. 

Art.25 Procedura după publicarea rezultatelor finale 

- În termen de maxim 2 zile de la publicarea deciziei privind lista finală a planurilor de afaceri câștigătoare 

propuse pentru finanțare, fiecare participant al cărui plan de afaceri a fost selectat va confirma în scris 

acceptarea condițiilor de finanțare, trimis coordonatorului Partener 1 Bolgea-Vîlceanu Roxana Maria 

.................................................la adresa ............................................................... 

- În termen de maxim 10 zile de la publicarea deciziei privind lista finală a planurilor de afaceri 

câștigătoare propuse pentru finanțare, fiecare participant al cărui plan de afaceri care a fost selectat se va 

prezenta personal în vederea încheierii angajamentului de asumare a condițiilor finanțării, la punctul de 

lucru al .......................................................................................................................................în interiorul 

programului de lucru de luni până vineri între orele: ................................... 

Participantul selectat va prezenta obligatoriu următoarele documente: certificat de atestare fiscală 

(ANAF și bugete locale), certificat de cazier fiscal, certificat de cazier judiciar. 

- Neprezentarea în termen de maxim 10 zile de la data acceptării condițiilor de finanțare, în vederea 

http://www.exino.ro/
mailto:razvan.gavrilescu@exino.ro
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încheierii angajamentului de asumare a condițiilor finanțării sau neprezentarea în același termen a 

actelor solicitate, respectiv a certificatelor de atestare fiscală și de cazier fiscal și judiciar, poate conduce 

la decăderea din termen și, respectiv, la pierderea poziției sale de pe lista planurilor de afaceri propuse 

pentru finanțare și la pierderea definitivă a dreptului de a primi subvenție pentru înființarea de 

întreprinderi în cadrul Proiectului ” DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – 

Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177. 

Art.26 Toți participanții ale căror planuri vor fi selectate și propuse pentru finanțare care vor încheia 

angajamentul de asumare a condițiilor finanțării, au obligația de a înființa întreprinderea beneficiară a 

ajutorului de minimis conform planului de afaceri selectat și de a încheia contractul de subvenție cu 

administratorul schemei de minimis. 

Art.27 Dacă participantul al cărui plan de afaceri va fi selectat nu face dovada înființării întreprinderii, 

conform planului de afaceri selectat, sau întreprinderea beneficiară a ajutorului de minimis nu încheie 

contractul de subvenție cu administratorul schemei de minimis, aceștia sunt decăzuți din termen, ceea ce 

conduce la pierderea poziției în lista planurilor de afaceri selectate și propuse pentru finanțare precum și 

pierderea definitivă a dreptului de a primi subvenție pentru înființarea de întreprinderi în cadrul proiectului 

„DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  

130177, 

Art.28 Fiecare participant al cărui plan de afaceri va fi selectat, dar care va renunța, va pierde dreptul de a 

primi subvenție pentru înființarea de întreprinderi și va fi înlocuit, conform criteriilor de selecție, cu 

următorul participant aflat pe lista de rezerve, participant care poate fi diferit de cel clasat în fruntea listei 

de rezerve, conform punctajului obținut și a valorii planului de afaceri, printr-o decizie a administratorului 

schemei de minimis, astfel încât să fie asigurate condițiile specificate in Ghidul Solicitantului – condiții 

specifice.  

Art.29 Dacă aceste condiții sunt deja îndeplinite și fără a lua în calcul participantul care este înlocuit, 

participantul clasat în fruntea listei de rezerve, conform punctajului obținut și a valorii planului de afaceri, 

va lua locul celui care renunță sau este decăzut din dreptul de a beneficia de subvenție pentru înființarea de 

întreprinderi, printr-o decizie a administratorului schemei de minimis. 

Art.30 Pentru a beneficia de subvenție pentru înființarea de întreprinderi în cadrul proiectului, 

participantul înlocuitor va respecta procedurile descrise din prezenta metodologie, fiindu-i opozabile 

aceleași obligații și proceduri ca și în cazul participantului pe care îl înlocuiește. 

CAPITOLUL VI 

Finanțarea Planurilor de afaceri 

Art.31 Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor, în cadrul schemei de minimis  se acordă în baza unui 

plan de afaceri evaluat și selectat în conformitate cu                                        prevederile Ghidului solicitantului condiții specifice și 

prezenta metodologie. 

Art.32 Noile întreprinderi vor fi finanțate după semnarea contractului de subvenție. Nici o cheltuială 

efectuată înainte de semnarea contractului de subvenție nu se decontează și nu se rambursează ulterior. 

Art.33 Ajutorul de minimis se va acorda în două tranșe, după cum urmează: 

- O tranșă inițială de maximum 70% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta          aprobat pe 

baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat; 

- O tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce 
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beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a realizat din activitatea curentă, în termenul de 12 luni 

aferent etapei a II-a, venituri reprezentând minimum 10% din valoarea   tranșei inițiale. În cazul în care 

acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă. 

Art.34 Toate cheltuielile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în 

cadrul primelor 12 luni de funcționare. 

În perioada ulterioară de 7 luni de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura 

continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.  

CAPITOLUL VII. 

Dispoziții tranzitorii și finale 

Art.35 Eventualele modificări sau actualizări aduse prezentei metodologii vor fi publicate pe site-ul 

proiectului, după aprobarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, reprezentat prin delegat - Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea 

Centru. 

Art.36 În situația în care sunt primite candidaturi înainte de publicarea prezentei metodologii candidații 

vor fi informați și invitați să-și redepună candidatura. Dacă candidatul  alege să nu redepună candidatura se 

va evalua candidatura deja depusă. 

Art.37 Următoarele anexe sunt parte integrantă din dosarul de înscriere conform prezentei metodologii: 

Anexa 1. Cerere de înscriere în Concursul de planuri de afaceri 

Anexa 2. Actul de identitate, în copie 

Anexa 3. Scrisoare de motivație privind participarea la Concursul de planuri de afaceri 

Anexa 4. Acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

Anexa 5. Declarație privind statutul pe piața muncii 

Anexa 6. Declarație de eligibilitate pentru deschidere unei entități legale 

Anexa 7. Declarație candidat privind evitarea dublei finanțări 

Anexa 8. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020 

Anexa 9. Certificatul de naștere, în copie 

Anexa 10. Certificatul de căsătorie, în copie dacă este cazul 

Anexa 11. Documente de studii - diplome, adeverințe de studii/student, în copie 

Anexa 12. Contractul de Muncă în derulare sau adeverință de la angajator, în copie dacă este cazul 

Anexa 13. Adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă pentru şomer 

înregistrat - indemnizat sau ne indemnizat, în copie dacă este cazul 

Anexa 14. Declarație evitare incompatibilitate candidatului 

Anexa 15. Acord de participare ca rezervă în proiect 

Anexa 16. Declarație de angajament de respectare a etapelor proiectului 

Anexa 17. Planul de afaceri 

Anexa 18. Declarație beneficiar real 

Anexa 19. Declarație pe propria răspundere că nu dețin alte firme 
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Anexa 20. Grila de evaluare Faza A 

Anexa 21. Grila de evaluare Faza B 

Anexa 22. Lista codurilor CAEN eligibile în concordanță cu domeniile din Strategia Națională de 

Competitivitate, actualizată. 

 

Prezenta metodologie este aprobată de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management, reprezentat prin delegat - Organismul 

Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea 

Centru. 

VERIFICAT şi APROBAT, 

Manager de proiect Iovescu Alexandru-Adrian 

Întocmit, 

Coordonator Partener 1 Bolgea-Vîlceanu Roxana Maria 

 

 

OPIS DOSAR CANDIDATURĂ CONCURS PLAN DE AFACERI 

 

Anexa 1. Cerere de înscriere în Concursul de planuri de afaceri 

Anexa 2. Actul de identitate, în copie 

Anexa 3. Scrisoare de motivație privind participarea la Concursul de planuri de afaceri 

Anexa 4. Acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

Anexa 5. Declarație privind statutul pe piața muncii 

Anexa 6. Declarație de eligibilitate pentru deschidere unei entități legale 

Anexa 7. Declarație candidat privind evitarea dublei finanțări 

Anexa 8. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020 

Anexa 9. Certificatul de naștere, în copie 

Anexa 10. Certificatul de căsătorie, în copie dacă este cazul 

Anexa 11. Documente de studii - diplome, adeverințe de studii/student, în copie 

Anexa 12. Contractul de Muncă în derulare sau adeverință de la angajator, în copie dacă este cazul 

Anexa 13. Adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă pentru şomer 

înregistrat - indemnizat sau ne indemnizat, în copie dacă este cazul 

Anexa 14. Declarație evitare incompatibilitate candidatului 

Anexa 15. Acord de participare ca rezervă în proiect 

Anexa 16. Declarație de angajament de respectare a etapelor proiectului 

Anexa 17. Planul de afaceri 

Anexa 18. Declarație beneficiar real 

Anexa 19. Declarație pe propria răspundere că nu dețin alte firme 
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ANEXA 1 

 

Cerere de înscriere la Concursul de Planuri de Afaceri 

 

1. Subsemnatul(a)...................................................................................CNP............................................... 

născut(ă) la data de........................................având domiciliul/reședința în loc. ........................... 

județul………………………………………….str. ..................................nr……………………..bloc…………. 

sc…..et…..apart…….posesor al CI seria…….nr…….........….eliberată de……………………………… 

la data de ........................................telefon……………………………email…………………………… 

 

2. Prin prezenta depun Dosarul de înscriere - conținând documentele de înscriere în concurs și 

planul de afaceri - pentru participarea la Concursul de Planuri de Afaceri organizat în cadrul 

proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona 

Vest)”, ID  130177 

3.Cod CAEN principal eligibil: ............................................................................................................. 

4.Număr de pagini Plan de Afaceri................................................................................................. 

5. Părțile sociale propuse să fie deținute de candidat (%):………………………………………... 

6. Sediul social propus pentru afacere (regiunea/județul/orașul): ………………............................ 

Data:                                                                                                                Semnătura: 
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ANEXA 3 

 

Scrisoare de motivație privind participarea la Concursul de planuri de afaceri 

 

Scrisoarea de motivație trebuie să contină motivația aplicantului privind participarea la 

Concursul de planuri de afaceri. 

 

 

Subsemnatul/a ........................................................................................................cu domiciliul și/sau 

reședința în ............................................................................................legitimat(ă) cu CI Seria: ...... 

Nr. ................................ CNP .............................................,telefon mobil: .................................. e-

mail, ca beneficiar(ă) al(a) proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și 

Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177 - proiect finanțat prin Fondul Social 

European – POCU vă transmit prezenta scrisoare de motivație privind participarea mea la 

Concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul Proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, 

Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177 

 

 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

Data: Semnătura: 



 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest) 
POCU/303/5/2/130177  

 

 

          ANEXA 4 

 

 

Acord de utilizare a datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul/a ........................................................................................................cu domiciliul și/sau 

reședința în ............................................................................................legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. 

................................ CNP .............................................,telefon mobil: .................................. e-mail, ca 

beneficiar(ă) al(a) proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de 

Centru (zona Vest)”, ID  130177 - proiect finanțat prin Fondul Social European – POCU am fost 

informat(ă) privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispozițiilor legale. 

Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate, în scopul proiectului de către Liderul de 

proiect și de către partenerii acesteia din cadrul acestui proiect. 

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje 

patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false 

în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, 

corecte și complete și mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale 

(reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu și/sau reședinței, etc) 

să anunț echipa proiectului și să aduc o copie doveditoare a actelor. 

Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt 

prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt 

comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

 

Data: Semnătura: 
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ANEXA 5 

 

 

Declarație privind statutul pe piața muncii 

 

 

Subsemnatul/a ........................................................................................................cu domiciliul și/sau 

reședința în ............................................................................................legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. 

................................ CNP .............................................,telefon mobil: .................................. e-mail, ca 

beneficiar(ă) al(a) proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de 

Centru (zona Vest)”, ID  130177 - proiect finanțat prin Fondul Social European – POCU 

declar că situația mea pe piața forței de muncă din punct de vedere al ocupării este 

următoarea: 

Angajat 

Angajat pe cont propriu 

 Șomer 

Șomer de lungă durată 

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

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

 

Data: Semnătura: 
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ANEXA 6 

Declarație de eligibilitate pentru deschiderea unei entități legale 

 

Subsemnatul/a ........................................................................................................cu domiciliul și/sau 

reședința în ............................................................................................legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. 

................................ CNP .............................................,telefon mobil: .................................. e-mail, ca 

beneficiar(ă) al(a) proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul 

de Centru (zona Vest)”, ID  130177 - proiect finanțat prin Fondul Social European – POCU  

declar că entitatea legală pe care intenționez să o înființez ca afacere pe teritoriul GAL-

TIMIŞUL DE CENTRU, pentru a beneficia de facilitățile proiectului și schemei de minimis, va 

respecta următoarele: 

a. Să fie legal constituite în România și să își desfășoare activitatea în România 

b. Nu au alte afaceri administrate, nu au nici o restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul 

unor aranjamente între creditori, sau nu se află într-o altă situație similară cu cele menționate 

anterior, reglementate prin lege 

c. Nu înregistrează datorii publice și și-au plătit la timp taxele, obligațiile și alte contribuții la bugetul 

de stat, bugetele speciale și bugetele locale prevăzute de legislația în vigoare 

d. Reprezentantul legal al intreprinderii nu  fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupție, 

implicare în organizații criminale sau alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 

Comunității Europene 

e. Reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizează informații false 

f. Intreprinderea este direct responsabilă de pregătirea și implementarea proiectului și nu acționează ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat 

g. Nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat 

ca fiind ilegal și incompatibil cu piață comună, ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene, a 

Consiliului Concurenței sau a unui alt furnizor de ajutor de stat, în cazul în care a făcut obiectul unei 

astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral , inclusiv 

dobânzile aferente 

h. În cazul în care, prin acordarea de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme s-ar depăși 

plafonul relevant prevăzut, nici o parte a respectivului ajutor de minimis nu poate fi acordat 

i. să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru pe teritoriul GAL – TIMIŞUL DE 

CENTRU, într-una din localităţile: Şag, Pădureni, Parţa, Ciacova, Giulvăz, Peciu Nou, Sînmihaiu 

Român, Giroc 

j. codul CAEN principal pentru care se solicită ajutorul de minimis să fie eligibil, cu respectarea 

Schemei de ajutor de minimis și încadrarea în Lista codurilor CAEN eligibile, actualizată în 

concordanță cu domeniile din Strategia Națională de Competitivitate, actualizată cu completările și 

modificările ulterioare – Anexa la prezenta        metodologie 

k. să respecte condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”Implementarea 

strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu 

o populație de până la 20.000 locuitori” respectiv: 

- angajarea a minimum 2 persoane in primele 6 luni în cadrul afacerii finanțate prin schema  de minimis; 

- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 12 luni pe 

perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;  

- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 7 luni, în care beneficiarul să asigure continuarea 

funcționării afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;  
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- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului;  

- în calitatea lor de administratori ai schemelor de antreprenoriat, nici solicitanții, nici partenerii acestora 

din proiect nu pot încheia contracte de prestări servicii, furnizare de bunuri sau execuție de lucrări cu 

beneficiarii ajutorului de minimis în cadrul aceluiași proiect;  

- persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura 

altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție;  

- persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a 

mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program. 

 

 

Data: Semnătura: 
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ANEXA 7 

 

 

Declarație privind evitarea dublei finanțări 

 

Subsemnatul/a ........................................................................................................cu domiciliul și/sau 

reședința în ............................................................................................legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. 

................................ CNP .............................................,telefon mobil: .................................. e-mail, ca 

beneficiar(ă) al(a) proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul 

de Centru (zona Vest)”, ID  130177 - proiect finanțat prin Fondul Social European – POCU  

declar că, în situația în care am depus mai multe planuri de afaceri în cadrul mai multor proiecte 

finanțate prin Fondul Social European – POCU Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație 

de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC. și aceste planuri de afaceri sunt selectate pentru finanțare în mai multe 

proiecte, mă angajez să aleg doar un singur plan de afaceri din cadrul unui singur proiect, pentru a 

evita dubla finanțare. 

 

Data: Semnătura: 
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ANEXA 8 

 

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR  LA 

OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020 

 

Cod SMIS proiect: 130177 

Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Titlu proiect: DESA 1 - Dezvoltare Educaţională, Socială şi Antreprenoriat - Timişul de Centru 

(Zona Vest) 

OIR/OI responsabil:OIR POSDRU REGIUNEA VEST 

Secțiunea A.  La intrarea în operațiune 

Date de contact: 

Nume:........................................................Prenume:........................................................................................ 

Adresa 

domiciliu:............................................................................................................................................... 

Adresa 

resedinta:............................................................................................................................................... 

Telefon:.......................................................Email:............................................................................................ 

Naționalitatea:.............................................................................................................................................. 

[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail] 

 

Data intrării în operațiune: .................................................................................................... 

CNP:  .................................................................................................... 

          Zonă:   

Urban 
 

Rural 
 

 

 Localizare geografică:  

Regiune:VEST 

Județ TIMIŞ 

Unitate teritorial administrativă: .................................................................................... 

Gen     

Masculin 
 

Feminin 
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Vârsta:  

 

 

Categoria de grup țintă din care face parte: persoane din comunitatea marginalizată aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială 

 

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată  

Angajat 
 

Angajat pe cont propriu 
 

Șomer 
 

Șomer de lungă durată 
 

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

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

 

 

Nivel de educație:  

Studii Educație timpurie (ISCED 0) 
 

Studii primare (ISCED 1) 
 

Studii gimnaziale (ISCED 2) 
 

Studii liceale (ISCED 3) 
 

Studii postliceale (ISCED 4) 
 

Studii superioare (ISCED 5) 
 

Studii superioare (ISCED 6) 
 

Studii superioare (ISCED 7) 
 

Studii superioare (ISCED 8) 
 

fără ISCED 
 

 

 

Persoană cu vârsta sub 25 ani 
 

Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani 
 

Persoană cu vârsta peste 54 de ani 
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Persoană dezavantajată:    

DA 
 

NU 
 

 

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate 
 

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

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

Migranți 
 

Participanți de origine străină 
 

Minorități 
 

Etnie romă 
 

Altă minoritate decât cea de etnie romă 
 

Comunități marginalizate 
 

Participanți cu dizabilități 
 

Alte categorii defavorizate 
 

Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă 
 

Niciuna din opțiunile de mai sus 
 

                                                           

Semnătură participant                 Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților 

 

…………………….......     ................................…………………… 

Data:      Data: 

…………………….......     ………………….................................... 

 

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

prelucrarea datelor personale. 

Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU,  nu sunt 

prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt 

comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor 

legale în vigoare. 
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ANEXA 14 

 

 

Declarație evitare a incompatibilității candidatului 

 

 

Subsemnatul/a ........................................................................................................cu domiciliul și/sau 

reședința în ............................................................................................legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. 

................................ CNP .............................................,telefon mobil: .................................. e-mail, ca 

beneficiar(ă) al(a) proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul 

de Centru (zona Vest)”, ID  130177 - proiect finanțat prin Fondul Social European – POCU  

cunoscând prevederile art. 325 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de candidat pentru 

grupul țintă al proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de 

Centru (zona Vest)”, ID  130177, finanțat prin Fondul Social European – POCU implementat de 

ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU în parteneriat cu DAST 

TRAINNING CENTER, LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC, DAST SYSTEMS și ABC 

CENTRUL MEDICAL DR. PÎRJOL, 

declar că, nu sunt angajat(ă) al(a) liderului de proiect și al(a) partenerilor acestuia, precum și 

soțul/soția sau o rudă ori un afin, până la gradul 2 inclusiv. 

 

Data: Semnătura: 
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ANEXA 15 

 

 

Acord de participare ca rezervă în proiect 

 

 

Subsemnatul/a ........................................................................................................cu domiciliul și/sau 

reședința în ............................................................................................legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. 

................................ CNP .............................................,telefon mobil: .................................. e-mail, ca 

beneficiar(ă) al(a) proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul 

de Centru (zona Vest)”, ID  130177 - proiect finanțat prin Fondul Social European – POCU  

 

sunt de acord să particip, ocupând poziția de rezervă în grupul țintă în implementarea proiectului„DESA1 - 

Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177  finanțat 

prin Fondul Social European – POCU implementat de ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE 

LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU în parteneriat cu DAST TRAINNING CENTER, LICEUL 

TEORETIC DAVID VONIGA GIROC, DAST SYSTEMS și ABC CENTRUL MEDICAL DR. 

PÎRJOL, 

Mă angajez să respect cerințele și calendarul programului, să particip la toate activitățile care îmi revin și să 

intocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului. 

 

Data:                                                                                                                 Semnătura:
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ANEXA 16 

 

 

Declarație de angajament de respectare a etapelor proiectului 

 

Subsemnatul/a ........................................................................................................cu domiciliul și/sau 

reședința în ............................................................................................legitimat(ă) cu CI Seria: ...... 

Nr. ................................ CNP .............................................,telefon mobil: .................................. e-

mail, ca beneficiar(ă) al(a) proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat 

– Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177 - proiect finanțat prin Fondul Social European – 

POCU/303/5/2/130177  

mă angajez, ca în cazul în care planul de afaceri pe care l-am depus a fost selectat  pentru a fi 

finanțat cu subvenție de minimis, să respect etapele de desfășurare ale Proiectului DESA1 - 

Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177, 

în conformitate cu termenii și perioadele din prezenta metodologie, respectiv: 

să confirm în scris acceptarea condițiilor de finanțare, în termen de maxim 2 zile   de la publicarea 

deciziei privind lista finală a planurilor de afaceri câștigătoare care vor fi finanțate în cadrul 

schemei de ajutor de minimis ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile 

marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” 

- către Coordonatorului Partener 1 - Bolgea- Vîlceanu Roxana Maria la adresa 

.........................................................., 

să mă prezint personal în termen de maxim 10 zile de la publicarea deciziei privind lista finală a 

planurilor de afaceri câștigătoare care vor fi finanțate în cadrul schemei de ajutor de minimis 

”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală 

și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” 

la punctul de lucru  al .................................................................................................. în interiorul 

programului de lucru de luni până vineri între orele: 09:00-17:00, în vederea încheierii 

angajamentului de asumare a condițiilor finanțării, prezentând obligatoriu următoarele documente: 

- certificat de atestare fiscală (ANAF și bugete locale); 

- certificat de cazier fiscal; 

- certificat de cazier judiciar 

- să particip activ la etapa de consiliere/consultanță/mentorat 

- să depun la ONRC cererea de deschidere a firmei 

- să semnez contractul de subvenție de minimis.  

La prezentarea la semnarea  contractului de subvenție, voi depune următoarele documente: 

- dovada înființării întreprinderii – dovada va fi făcută cu actul care atestă forma de 

organizare, statutul juridic, certificatul de înregistrare ONRC, certificatul 

constatator, codul de înregistrare fiscală, actele privind dovada                              sediului, etc și va 

certifica respectarea obligației prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții 

Specifice privind înființarea întreprinderilor; 

- extras de la Registrul Comerțului (ONRC) din care să reiasă că în calitate de 

administrator al noii intreprinderi nu sunt asociat majoritar în structura altor 

mailto:razvan.gavrilescu@exino.ro
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societăți comerciale înfiintate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- declarație pe proprie răspundere prin care declar că de la data înființării noii 

intreprinderi și până la data semnării contractului de subvenție: 

• nu am operat, depus, înregistrat niciun fel de modificări ale datelor 

întreprinderii la ONRC; 

• nu voi opera niciun fel de modificări la ONRC, pe perioada derulării 

contractului de subvenție, fără acordul scris al Administratorul schemei de 

ajutor de minimis; 

- certificat de atestare fiscală (ANAF și bugete locale); 

- certificat de cazier fiscal; 

- certificat de cazier judiciar. 

- să implementez planul de afaceri finanțat și să respect obligațiile ce îmi revin prin 

contractul de subvenție în perioada de monitorizare a afacerii. 

 

 

 

Data Semnatura
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ANEXA 17 

DESA 1 – DEZVOLTAREA EDUCAȚIONALĂ, SOCIALĂ ȘI ANTREPRENORIAT – TIMIȘUL 

DE CENTRU (ZONA  VEST) COD PROIECT 130177 

 

 

PLAN DE AFACERI 

...................................... 

Denumirea viitoarei firme: 

Adresa: 

Telefon: 

Fax: 

Email: 

 

NUMELE ȘI PRENUMELE APLICANTULUI:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIAR 
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Nume/Prenume   

CNP:  

Adresa de domiciliu/ 

Resedința (conform cărții de 

identitate) 

 

Localitate  

Judet  

Regiune  

Date de contact (telefon/e-

mail) 

 

INTREPRINDEREA  

Denumire entitate   

Localizare entitate 

(localitate, judeţ, regiune): 

 

Forma juridica de constituire  

 

Codul CAEN al entitatii pentru 
care se solicita finantarea 
planului de afaceri 

Activitate economică 

Principal (un singur cod)  

 
Secundar (maxim 10 coduri)  

 

 

Asociați, membrii și/sau acționari principali (doar în cazul SRL min.5% din capitalul social):  

Numele și prenumele Pondere in Capital social % ( doar pentru SRL) 

  

  

  

 

MOTIVAREA AFACERII 

* Motive care stau la baza lansarii sau dezvoltarii afacerii (oportunitatea afacerii). 
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PREZENTAREA AFACERII 

* Descrierea ideii de afaceri. 
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* Obiective care trebuie sa fie atinse. Descrieti obiectivele afacerii pentru primul an, folosind 

obiective SMART (Specifice, Masurabile, Accesibile, Relevante, Incadrate în Timp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentați activitatile necesare implementarii planului de afaceri: 
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Justificarea activităților propuse: analiza punctelor tari și a celor slabe ale întreprinderii, respectiv 

analiza amenințărilor și a oportunităților din mediul în care funcționează aceasta (analiza SWOT), 

precum și justificarea activităților propuse față de acestea: 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  

 

Identificati punctele tari și punctele slabe (influențe interne), dar și oportunitățile și amenințările (influențe 

externe) la adresa intreprinderii   corelate cu domeniile de risc (  piata, management, produse/servicii, 

marketig, legislatie, finantare ) 

Identificați eventualii factori care pot contribui la succesul proiectului, altele decât planificarea.  

De exemplu, anumite așteptări ale beneficialor, tendințele pieței, confuziile, schimbările culturale, 

evenimentele majore, publicitatea, modificarea reglementărilor din industrie, modificările legislative vor 

influența succesul general, etc. 

Legați punctele tari de oportunități și amenințări și descrieti cum veți aborda punctele slabe în contexte 

viitoare. 
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Prezentați rezultatele economice   ale planului de afaceri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentați riscurile legate de implementarea planului de afaceri și măsurile pe care le veți lua 

pentru a preveni / corecta anumite situații: 

 

 

  

PREZENTAREA SERVICIULUI/ PRODUSULUI 
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 Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face 

obiectul activității  economice 

Descrieți caracteristicile fizice ale produselor/serviciilor: În cazul unui produs, este de obicei o descriere a 

caracteristicilor fizice. Puteți să includeți o fotografie, un desen sau o machetă. În cazul unui serviciu, o 

diagramă poate fi relevantă pentru înțelegerea naturii serviciului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrieți beneficiile produselor/serviciilor, respectiv natura diferitelor utilizări și a avantajelor comparative. 

Accentuați caracteristicile unice ale produsului sau serviciului. Descrieţi cum vor evolua în viitor.  

De asemenea, includeți descrieri ale serviciilor suport pe care le veți oferi și care fac parte din 

produsul/serviciul potențial, dacă este cazul. 

 

 

 

 

 

 

Ce nevoie trebuie să acopere produsul sau serviciul dvs.?  
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De ce ar trebui clienţii să vă cumpere produsul sau serviciul? 

Cum veţi prezenta produsul clienţilor? (Concentraţi-vă pe nevoile la care răspundeţi şi nu pe trăsăturile 

produsului.) 

Care este imaginea dvs.? (Percepţia publicului general despre produsul dvs., cunoscută sub denumirea de 

“brand”).  

Veţi comunica aspectul social al afacerii prin produsele/serviciile dvs.? Cum? Aceasta va ajuta sau afecta 

brand-ul dvs. ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale necesare pentru realizarea produsului/serviciilor/lucrӑrilor propuse: 

Descrieți ce materii prime/materiale/echipamente/ utilaje / dotări /servicii veți achiziționa pentru derularea 

afacerii? 

Nr. 

crt. 

Materii 

prime/Materiale

/Echipamente/ 

Utilaje/Dotare/ 

Servicii 

Cantitate Valoare 

estimată 

cu TVA 

(RON) 

Cod CPV Tip 

procedură 

achiziție 

Scopul utilizării 

1. Ex. Laptop 2 8000 30213100-6 Achiziție 

directă 

- Evidențe rezervări clienți 

- Raportare subvenție 

- Contabilitate 

2.       
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3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

Furnizori de materii prime si materiale 

Prezentati principalii furnizori de materii prime si materiale precum si ponderea materiilor prime si a 

materialelor, in functie de provenientă (e.g. local, indigen, import). Identificați și descrieți principalii 

furnizori ai afacerii dumneavoastră pentru materiile prime/servicii pe care le veți utiliza în procesul de 

producție / prestare de serviciu (dacă e cazul). 

 

Nr. 

crt. 

Nume furnizor Pagină web 

(dacă există) 

Produsele / serviciile pe care le veți 

achiziționa 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

 

Tehnologia de productie/fluxul tehnologic 

Prezentati tehnologia utilizata in producerea/dezvoltarea produsului/serviciului pe faze, etape, pasi etc. 

Puteti prezenta modul in care tehnologiile noi, moderne vor fi utilizate in producerea/ mentinerea/ 

dezvoltarea produsului/ serviciului. 

 

 

 

 

 

 

PIATA 

 PIATA SI STRATEGIA DE MARKETING 

 

Modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul economic din zona respectivă: 

elemente de analiză de piață privind activitatea care face obiectul Planului de afaceri 

 

A) Analiza pieței 

Definiti problema reala pe care afacerea isi propune sa o rezolve pentru clientii sai si cum a fost aceasta 

identificata. Prezentati solutia pe care o ofera produsele/serviciile dvs. pentru aceasta/aceste probleme. 

Justificati faptul că clienții vor fi dispuși să plătească pentru aceasta soluție si modul în care clienții 
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potențiali rezolva aceste probleme in prezent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piata 

Faceți o scurtă analiză a industriei în care va activa întreprinderea   Care este dimensiunea pieței în care veți 

activa? Furnizați date statistice dacă există și precizați sursa. Există potențial de creștere a pieței? Care ar fi 

dovezile / argumentele în acest sens? 

Se va detalia modul in care se integreaza activitatea intreprinderii in contextul   economic din zona 

respectiva: elemente de analiza de piata privind activitatea care face obiectul planului de afaceri. 

Puteti structura informatia, tinand cont de urmatoarele detalii: Tendinte in evolutia pietei si aria geografica 

de acoperire a produselor 

Descrieti care sunt principalele nevoi si tendinte actuale in dezvoltarea pietei pe care activati. Care este aria 

geografica de acoperire a produselor dvs (doar local, regional, international? etc.) 
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Segmentarea pietei 

Descrieti tipologia clientilor dvs (“segmentele” de clienti), in functie de anumite criterii (mediul din care 

provin, nivelul de studii, volumul de vanzari, motivul pentru care cumpara, elemente care influenteaza 

comportamentul cumparatorilor etc.). Cine ar fi clienții tăi business?   

 

 

  

 

 

 

Concurenţi 

Identificati concurentii dvs directi si indirecti in corelatie cu solutiile oferite de acestia la problemele 

potentialilor dvs. clienti. Identificati ponderea lor pe piata, punctele tari si punctele slabe ale 

produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (directi si indirecti). Cu cine veți concura în 

piață? 

 

Nume companie Pagină web 

dacă există 

Cifră de 

afaceri pe 

ultimul 

an fiscal 

Nr 

mediu 

de 

angajați 

pe 

ultimul 

an fiscal 

Profit Puncte tari 

pe care o 

concurența 

în raport cu 

afacerea ta 

Puncte slabe pe 

care o are 

concurența în 

raport cu afacerea 

ta 
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Analizati avantajele si dezavantajele comparative si/sau competitive fata de solutiile oferite de concurenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Strategia de marketing 

 

Startegia de audiență -  Descrieti cui va fi adresata aceasta strategie. Aceștia pot fi direct clienții sau alte 

categorii de facilitatori – factori de influență, factori de constrângere, medii de propagare, etc. Definiti 

audiența ideală pentru strategia dvs. de marketing. 

 

 

 

 

 

Strategia de stabilire a prețurilor  - Descrieti strategia de stabilire a preturilor avand in vedere ca trebuie 

să vă potriviți prețurile cu imaginea afacerii dvs. și cu natura clientelei dvs., acoperind totodată costurile de 
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producție și de exploatare, dar si asigurarea unei marje de profit necesara pentru supraviețuirea si mai ales 

dezvoltarea afacerii dvs. 

 

 

 

 

 

 

Strategia de preț în raport cu concurența 

 

Concurent (nume) 

firmă) 

Produs / serviciu 

comercializat 

Preț vânzare fără 

TVA concurent (RON) 

Preț vânzare fără TVA 

întreprindere socială (RON) 

    

   

   

    

   

   

    

   

Strategia de distribuție. Descrieti strategia de distributie si definiti canale de vanzare avand in 

vedere toate elementele care definesc aceasta strategie. Menționați care sunt canalele de vânzare 

/ distribuție pentru produsele / serviciile business ale întreprinderii. 

 

 

 

 

 

Sub ce brand veți promova produsele / serviciile business? Justificați alegerea. 

 

 

 

Strategia de promovare. Descrieti strategia de promovare in termeni de obiective, mesaje, canale de 

promovare. 
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Canale de promovare utilizate Activități derulate Rezultate estimate: impact / vânzări 

ON-LINE Ex. Google Ads 1000 vizite 

site/lună 

  

TV   

  

  

RADIO   

  

  

OUT-DOOR   

  

  

PRINT   

  

  

EVENIMENTE   

  

  

AGENȚI DE VÂNZĂRI   

ALTELE (dacă e 

cazul detaliați) 

  

 

CADRU LEGISLATIV 

* Autorizatii pentru desfasurarea activitatii (de mediu, sanitare etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDIU / PUNCT DE LUCRU 

* Motive pentru alegerea sediului/ punctului de lucru (apropiere de piete/clienti, infrastructura, 

costuri etc). 
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FURNIZORI / PARTENERI 

* Tipuri de furnizori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Modalitati de cooperare. 
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* Conditii de livrare si plata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

A)  Schema organizatoricӑ 
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Echipa de management - Descrieți cine sunt sau cine trebuie să fie membrii echipei si angajatii, calificările, 

competențele și responsabilitățile lor. Puteți include o diagramă organizatorică. Detaliaţi decizia dvs tinând 

cont de elemente de analizӑ a pieţei muncii în localitatea/regiunea în care va fi înfiinţatӑ afacerea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Politica de resurse umane 

Descrieţi modalitatea de salarizare a personalului. 

 

 

 

 

SUSTENABILITATEA PLANULUI DE AFACERI 

In această secțiune descrieți modalitatea de continuare a afacerii, pentru inca 7 luni, de la finalizarea 

investiției. Puteți structura informația, ținând cont de urmatoarele aspecte: prezentarea măsurilor pe care le 

veți lua pentru menținerea locurilor de muncă nou inființate prin prezentul plan de afaceri, strategia de 

marketing viitoare, modalitati de extindere a pietei, modalitati de dezvoltare a produsului/serviciului 

realizat prin prezentul plan de afaceri, posibilitatile de extindere geografică a afacerii, descrierea capacității 

de susținere financiară a afacerii, etc. Identificați diferite scenarii care reflectă intrebările: Cum arată pentru 

dvs succesul și cum vă imaginați o eventuală creștere? De ce? Unde credeți că va ajunge afacerea peste un 

an? Dar peste 2 ani? De ce? Ce impact social v-ar mulțumi pe termen lung? 

Ce veți face dacă afacerea nu merge conform previziunilor? Dacă aveți un plan B pentru continuarea 

activității, în ce ar consta? 

În perioada ulterioară celor 12 luni de funcționare obligatorie pe durata implementării proiectului, respectiv 

pe durata celor 6 luni de sustenabilitate obligatorie după finalizarea implementării proiectului, beneficiarul 

ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării întreprinderii și va menține ocuparea locurilor de 

muncă create. 



 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest) 
POCU/303/5/2/130177  

Menținerea destinației bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis este obligatorie pe o durata de 

minimum 3 ani de la finalizarea proiectului aferent Contractului de finanțare, obligația arhivarii si păstrării 

documentelor conform legislației in vigoare. 

 

Propunerea de măsuri de monitorizare şi evaluare 

 

 

 

 

 

 

 

Detaliati propuneri de măsuri de monitorizare şi evaluare, astfel încât acestea să fie transparente, riguroase 

si pragmatice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAR 

 Bugetul Investitiei 

Detaliati costurile proiectului pe fiecare categorie de cheltuiala. 

Nota: Bugetul Investitiei este parte a Planului de Afacere. 

Fundamentarea economico-financiara a costurilor : justificarea numarului de unitati (cantitatea, 

dupa caz) si costului unitar 

 



 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest) 
POCU/303/5/2/130177  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalitatea de estimare a costurilor 

Descrieţi modalitatea de estimare a costurilor. 
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Sursa de finanțare 

LEI 

RON % 

Schema de ajutor de minimis denumită „”Implementarea strategiilor de 

dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe 

cu o populație de până la 20.000 locuitori””, aferentă Programului Operațional 

Capital Uman 2014- 2020 (POCU 2014-2020), Axa prioritară 5 „Dezvoltare locală 

plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.2. Reducerea 

numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din 

comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 

20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul 

mecanismului de DLRC.. 

116.100  

Credit banca   

Aport propriu   

TOTAL valoare finanțare  100% 

 

 



 

 

 

ANEXA 18 

12.1 Proiecții financiare (Buget) 

Atașați la buget o detaliere a sumelor trecute în buget. Această detaliere poate fi utilă juriului pentru înțelegerea raționamentului pe care l-ați folosit. 

 

 

 

Cheltuieli 

Sume din subvenție 

necesare funcționării 

firmei în cele 12 luni 

implementare 

(în lei) 

Sume din surse proprii 

necesare funcționării 

firmei în cele 12 luni 

implementare + 7 luni 

sustenabilitate 
(în lei) 

1. Cheltuieli brute totale cu personalul angajat (B2 cashflow)   

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou înființate (2.1+ 2.2+2.3+2.4) acolo unde este 
cazul, 
cu respectarea legislației specifice.(B7 cashflow) 

  

2.1 Cheltuieli pentru cazare (B7 cashflow)   

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu (B7 cashflow)   

2.3 Cheltuieli pentru transportul personalului (B7 cashflow)   

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării (B7 cashflow)   

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de 

minimis  nu are expertiza necesară (se pot utiliza cereri de preț, cataloage, orice bază de date disponibilă de 

pe internet, consemnate 

într-un studiu de piață sau alt document centralizator care să poată asigura justificarea corespunzătoare a 

prețurilor și costurilor utilizate în proiect) (B11 cashflow) 

  



 

 

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale – mijloace fixe (altele decât terenuri și imobile), obiecte de 

inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții necesare 

funcționării întreprinderilor (definiția mijloacelor fixe: mijloacele fixe sunt acele obiecte tangibile sau 

ansambluri de obiecte aflate in proprietatea unei societăți, deținute in scopul obținerii de venituri care nu vor 

fi consumate sau vândute într-un interval de timp mai mic de un an si au o valoare de intrare de cel puțin 

2500 lei, definiția obiectelor de inventar : Bun cu o valoare mai mica decât limita prevăzută de lege (2500 

lei) pentru a fi considerata mijloc fix, indiferent de durata lui de serviciu sau cu o durata mai mica de un an, 

indiferent de valoarea sa, precum si bunurile asimilate acestuia) 

(se pot utiliza cereri de preț, cataloage, orice bază de date disponibilă de pe internet, consemnate într-un 

studiu de piață sau alt document centralizator care să poată asigura justificarea corespunzătoare a prețurilor 

și costurilor utilizate în proiect) (C cashflow) 

De exemplu: 
Mijloace fixe : 
echipament 1 – valoare
 .............................. lei 
echipament n valoare lei 

total mijloace fixe lei 
Obiecte de inventar: 
total obiecte de inventar : 
...lei 

Materii prime și materiale: 
Materiale consumabile 
Alte investiții necesare 

 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite) spații pentru desfășurarea diverselor activități ale 

întreprinderii (se va avea în vedere respectarea plafonului maxim eligibil de 75 lei/mp/lună, inclusiv TVA); 

închiriere de echipamente, vehicule (Pentru închirierea/leasingul operațional de autovehicule plafonul maxim 

eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv TVA 

), diverse bunuri. (se pot utiliza cereri de preț, cataloage, orice bază de date disponibilă de pe internet, 

consemnate într-un studiu de piață sau alt document centralizator care să poată asigura justificarea 

coresspunzătoare a prețurilor și costurilor utilizate în proiect) (B4 cashflow) 

  

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționarii întreprinderilor, rate de leasing 

operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile. Pentru 

închirierea/leasingul operațional de autovehicule plafonul maxim eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv TVA. (se 

pot utiliza cereri de preț, cataloage, orice bază de date disponibilă de pe internet, consemnate într-un studiu de 

piață sau alt document centralizator care să poată asigura justificarea corespunzătoare a prețurilor și costurilor 

utilizate în proiect) (B3 cashflow) 

  



 

 

7. Utilități aferente funcționarii întreprinderilor (cheltuieli estimate cu energia electrică, energia termică, apa, 

canal, telefonie, internet, etc) (B5 cashflow) 

  

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționarii întreprinderilor (dacă este cazul) (B4 cashflow)   

9. Servicii de întreținere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcționarii 

întreprinderilor. (B10 cashflow) 

  

10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor. (B6 cashflow)   

11. Amortizare de active aferente funcționarii întreprinderilor (amortizarea se realizează conform legilor contabile și se 

aplică doar echipamentelor achiziționate din alte fonduri ale beneficiarului de subvenție, nu din subvenție) (nu se 

evidențiază in cashflow pentru că nu generează mișcări de trezorerie) 

  

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcționarii întreprinderilor (comisioane bancare, 
redactări acte, procuri, autentificări ale contractului de subvenție, etc) (B11 cashflow) 

  

13. Conectare la rețele informatice aferente funcționarii întreprinderilor. (B6 cashflow)   

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcționării întreprinderilor (cheltuieli de marketing, inclusiv pentru 

respectarea prevederilor minime de informare și publicitate menționate în Orientări privind accesarea finanțărilor din 

POCU) (B8 cashflow) 

  

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor (B13 cashflow)   

15.1. Prelucrare de date (se pot utiliza cereri de preț, cataloage, orice bază de date disponibilă de pe internet, 

consemnate într-un studiu de piață sau alt document centralizator care să poată asigura justificarea corespunzătoare a 

prețurilor și costurilor utilizate în proiect) (B13 cashflow) 

  

15.2. Întreținere, actualizare şi dezvoltare de aplicații informatice (se pot utiliza cereri de preț, cataloage, orice bază de date 

disponibilă de pe internet, consemnate într-un studiu de piață sau alt document centralizator care să poată asigura 

justificarea corespunzătoare a prețurilor și costurilor utilizate în proiect) (B13 cashflow) 

  

15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format tipărit şi/sau electronic 

(se pot utiliza cereri de preț, cataloage, orice bază de date disponibilă de pe internet, consemnate într-un studiu de piață 

sau alt document centralizator care să poată asigura justificarea corespunzătoare a prețurilor și costurilor utilizate în 

proiect) (B13 cashflow) 

  

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (active necorporale) - (se pot 

utiliza cereri de preț, cataloage, orice bază de date disponibilă de pe internet, consemnate într-un studiu de piață sau alt 

document centralizator care să poată asigura justificarea corespunzătoare a prețurilor și costurilor utilizate în proiect) (B13 

cashflow) 

  



 

 

Total  100.000  

 (lei)  

12.2 Flux de numerar (Cashflow) 

Completați tabelul și corelați cu proiecțiile financiare (bugetul) și cu partea descriptivă a planului de faceri (de ex. activității 1 îi corespunde costurile 

aferente...) 

Luna din an 

07.2021-06.2022 – 12 luni implementare 

proiect 

07.2022-02.2023 – 7 luni sustenabilitate 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Sold disponibil (casă și bancă)                    

Intrări de lichidități (1+2+3+4)                    

din subvenție                    

aport propriu (inclusiv capitalul social)                    

credite                    

venituri din vânzări pe luna în curs 

(venituri 

încasate) 

                   

venituri realizate cumulat de la primirea 

subvenției (venituri cumulate luna 

precedenta+venituri luna curentă) 

                   

Total disponibil (I+A)                    

Utilizări de numerar (1+...13)                    

cheltuieli cu materii prime şi materiale 

consumabile aferente activității desfășurate 

                   

salarii (inclusiv cheltuielile aferente)                    

leasing operațional/ închiriere                    

chirii                    

utilități                    

costuri funcționare birou pe lună                    

cheltuieli cu deplasarea personalului 

(inclusiv 

taxe și asigurări de călătorie) 

                   



 

 

cheltuieli de 

marketing/informare/publicitate 

                   

asigurări (de ex. De active și de stocuri, 

altele 

similare) 

                   

reparații/întreținere                    

servicii cu terții (de ex expert contabil)                    

alte Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

(de ex. accize,taxe vamale, impozit 

dividende, taxe 

bugete locale) 

                   

alte cheltuieli (cheltuieli ocazionale 

neregăsite 

mai sus) 

                   

Plăți pentru achiziția de active                    

Rata credit (principal)                    

Cost financiar credit (dobanda + 

comisioane) 

                   

Plăti impozite şi taxe (1-2+3)                    

Plăti TVA (dacă este cazul)                    

Rambursări TVA (dacă este cazul)                    

Impozitul pe venit (trimestrial)                    

Dividende (sumă netă)                    

Total utilizări numerar 

(B+C+D+E+F+G) 

                   

Flux net de lichidități (A-H)                    

Sold final disponibil (I.+J)                    

 

ANEXA 19 

 

DECLARAȚIE BENEFICIAR REAL 

https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratii/D2-declaratie%20beneficiar%20real.pdf 

 

https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratii/D2-declaratie%20beneficiar%20real.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 20 

 

 

DECLARAȚIE CANDIDAT CĂ NU DEȚIN ALTE FIRME 

Subsemnatul/a ........................................................................................................cu domiciliul și/sau reședința în 



 

 

............................................................................................legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. ................................ CNP 

.............................................,telefon mobil: .................................. e-mail, ca beneficiar(ă) al(a) proiectului „DESA1 - Dezvoltare Educațională, 

Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177 - proiect finanțat prin Fondul Social European – POCU  

cunoscând prevederile art. 325 Cod penal privind falsul în declarații, în calitate de candidat pentru grupul țintă al proiectului „DESA1 - 

Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest)”, ID  130177, finanțat prin Fondul Social European – POCU 

implementat de ASOCIAȚIA GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU în parteneriat cu DAST TRAINNING CENTER, 

LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC, DAST SYSTEMS și ABC CENTRUL MEDICAL DR. PÎRJOL, 

declar că, nu dețin în administrație sau/și ca asociat unic alte intreprinderi. 

 

Data: Semnătura: 
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ANEXA 21

GRILA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII CANDIDATULUI 

ȘI A PLANULUI DE AFACERI - FAZA A 

 

Eligibil 

 

Neeligibil 

Eligibilitate candidat 

1. Candidatul a depus Cererea de înscriere în termen, completă, lizibilă, în limba 

română, corelată cu planul de afaceri și semnată. 

  

2. Candidatul a depus toate documentele de înscriere în termen, complete, lizibile, 

în limba română și semnate. 

  

3. Candidatul a depus Planul de afaceri în termen, complet, lizibil și 

redactat în limba română. 

  

4. Candidatul îndeplinește condițiile de eligibilitate. 
  

Candidatul este declarat 
  

Eligibilitate Plan de afaceri 
  

1. Codul CAEN propus în Planul de afaceri se încadrează în lista codurilor CAEN 

eligibile, Inclusiv corespondența dintre clasă și denumire. 

  

2. Există concordanță între codului CAEN principal propus în cererea de 

înscriere în concurs (clasă și denumire) și descrierea activității propusă în 

planul de afaceri. 

  

3. Planul de afaceri este eligibil în conformitate cu Ghidul condiții specifice-

”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate 

din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” 

 

  

4. Planul de Afacere este eligibil în conformitate cu Schema de ajutor   de minimis 

”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate 

din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” 

 

  

5. Planul de afaceri este eligibil în conformitate cu Metodologia       Concursului de 

Planuri de afaceri. 

  

Planul de afaceri este declarat   

ELIGIBILITATE CANDIDAT ȘI ELIGIBILITATE PLAN DE AFACERI ADMIS RESPINS 

Rezultat evaluare FAZA A   
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ANEXA 22 

 

GRILĂ EVALUARE PLAN AFACERI - FAZA B 
Punctaj 

maxim 

acordat 

1. Indicatorii financiari  20 

Indicatori financiari- Marja profitului net (rentabilitatea vânzărilor) = profit net / cifra de 

afaceri x 100 

§  Servicii și comerț: 

o   Marja ≥ 15% 

o   15%> marja ≥ 10%; 

o   10%> marja ≥ 5%; 

§  Producție de bunuri si cercetare 

o   Marja ≥ 10%; 

o   10%> marja ≥ 6%; 

o   6%> marja ≥ 3%; 

  

Indicatori financiari -Rentabilitatea costurilor = profit net/costuri operaționale x 100 

 

§  Servicii  și comerț: 

o   Marja ≥ 20%; 

o   20%> marja ≥ 15%; 

o   15%> marja ≥10%; 

 

 Producție de bunuri si cercetare 

o   Marja ≥ 15%; 

o   15%> marja ≥ 10%; 

o   10%> marja ≥ 5; 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

2. Obiectului afacerii si strategie de dezvoltare  20 

Descrierea serviciilor care fac obiectul afacerii este realista si suficient de dezvoltata  

 

Proiectul prezinta realist si fundamentat schema organizatorica si politica de resurse umane  

 

10 

 

10 

3. Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului 20 

Costurile investitiei sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de pret/cataloage/ 

website-uri, orice alte surse verificabile 

 

Proiectiile veniturilor si cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, 

fundamentate pe date corecte, surse verificabile  

 

Analiza pietei demonstreaza existenta cererii pentru produsele/serviciile oferite si 

fundamenteaza previziunile de crestere a activitatii  

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

4. Strategia de marketing 20 
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Strategia de marketing este realizabila in conditiile resurselor disponibile;  

 

Piața de desfacere si a concurența  sunt suficient de detaliate;  

 

analiza SWOT există în planul de afaceri și este destul de detaliată. 

 

5 

 

5 

 

10 

5. Principii orizontale si teme secundare 20 

Se puncteaza consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin 

derularea de activitati specifice, se promoveaza concret sprijinirea tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al 

utilizarii resurselor, se promoveaza concret inovarea sociala, se vizeaza utilizarea surselor 

regenerabile de energie, se vizeaza angajarea de persoane din categorii defavorizate precum 

si numarul de tineri si angajati integrati in munca de afacerile create.  

 

20 

TOTAL 100 
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ANEXA 23 

 

Lista codurilor CAEN eligibile în concordanță cu domeniile din Strategia Națională de Competitivitate, 

actualizată 

Turism si 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 oaspeți și apartamente mobilate, uneori prevăzute cu chicinete. Unitățile 

clasificate aici asigură servicii zilnice de curățenie și oferă musafirilor o gamă de servicii suplimentare cum ar fi 

servicii de asigurare a hranei și băuturilor, parcare, servicii de spălătorie, camere de gimnastică și piscine, 

facilități recreative și facilități pentru conferințe și convenții. 

Această clasă include servicii de cazare furnizate de: hoteluri, hoteluri din stațiuni balneare, - hoteluri cu 

apartamente, moteluri. 

Această clasă exclude: asigurarea de case și 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 

locuințe separate (independente) constând în camere complet mobilate sau spații pentru servirea mesei și 

dormit, cu facilități pentru gătit sau bucătării complet echipate. Aceste servicii se asigură în apartamente sau în 

clădiri multi-locuință independente, cu mai multe etaje, sau în complexe de clădiri, în bungalow-uri, sau în 

cabane, case țărănești și căsuțe. Uneori se asigură și servicii complementare de minim nivel. 

Această clasă include servicii de cazare asigurate de: tabere de copii și alte case de vacanțe, case de oaspeți și 

bungalow-uri, case țărănești și căsuțe fără servicii de menaj, căminele de tineret și refugii montane. 

Această clasă exclude: asigurarea cazării de scurtă durată în spații mobilate cu serviciile de curățenie zilnică, 

făcutul patului,servicii de asigurarea hranei și a băuturii, vezi 5510, asigurarea de case și 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 și tabere 

pentru pescuit și vânătoare, parcuri pentru vehicule de agrement. Această clasă include de asemenea servicii de 

cazare asigurate de: adăposturi montane sau bivuac pentru instalarea corturilor și/sau a sacilor de dormit 

Această clasă exclude: refugii montane, căsuțe și 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 studenți, lucrători sezonieri și alte persoane. 

Această clasă include: locuințe pentru studenți, dormitoare școlare, cămine muncitorești, pensiuni și internate, 

vagoane dormitor. 

 

7911 Activități ale agențiilor turistice 

Această clasă include: activități ale agențiilor, angajate în primul rând în vânzarea serviciilor de călătorie, 

excursii, transport și cazare, cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg și clienților comerciali. 

 

7912 Activități ale tur-operatorilor 

Această clasă include: activități de pregătire a excursiilor ce sunt vândute prin intermediul agențiilor de turism 

sau direct de către turoperatori. Excursiile pot include unul sau mai multe din următoarele servicii: transport, 

cazare, masă, vizite la muzee, monumente de interes istoric sau cultural, participarea la evenimente teatrale, 
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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 mașini, distracție și sport etc, activități de" time-share", activități de vânzare de bilete 

pentru evenimente teatrale, sportive și alte evenimente de distracție și amuzament, servicii de asistență pentru 

vizitatori, furnizarea de informații de călătorie pentru vizitatori, activitățile ghizilor turistici, activități de 

promovare a turismului. 

Această clasă exclude: activitățile agențiilor de turism și ale tur-opertorilor, vezi clasele 7911 și 7912, 

organizarea și managementul evenimentelor cum ar fi ședințe, convenții și conferințe, vezi 8230. 

 

Textile si pielărie 

 

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile 

Această clasă include operațiunile de pregătire a fibrelor și 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: operațiuni de pregătire a fibrelor textile, bobinarea și spălarea mătăsii naturale, 

degresarea, carbonizarea și vopsirea lânii, cardarea și pieptănarea tuturor tipurilor de fibre (animale, vegetale și 

artificiale), filarea și fabricarea firelor sau fibrelor pentru țesut sau cusut, pentru comerț sau pentru prelucrarea, 

ulterioară, melițarea inului.texturarea, răsucirea și înmuierea firelor sintetice sau artificiale. 

Această clasă include de asemenea fabricarea firelor din celofibră. 

Această clasă exclude: operațiuni pregătitoare efectuate în combinație cu activități agricole, vezi 01, topirea 

plantelor purtătoare de fibre textile (iută, in, cocos etc.), vezi 0116, egrenarea bumbacului, vezi 0163, fabricarea 

fibrelor și a cablurilor sintetice și artificiale, fabricarea firelor monofilament (inclusiv firele cu rezistență mare 

și firele pentru covoare) din fibre sintetice sau artificiale, vezi 2060, fabricarea fibrelor de sticlă, vezi 2314.  

 

1320 Producția de țesături 

Această clasă cuprinde producția de țesături. 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 țesăturilor tip bumbac, tip lână sau tip mătase, inclusiv din amestecuri sau 

fibre artificiale sau sintetice (polipropilenă, etc.), fabricarea altor țesături, prin utilizarea fibrelor și firelor de in, 

rafie, cânepă, iută, cât și a firelor și fibrelor speciale 

Această clasă include de asemenea: fabricarea stofelor plușate, a prosoapelor, a voalului, etc., fabricarea 

țesăturilor imitație de blană, fabricarea țesăturilor din fibre de sticlă. 

Această clasă exclude: fabricarea materialelor textile tricotate și croșetate, vezi 1341, fabricarea materialelor 

textile pentru acoperirea podelei, vezi 1343, fabricarea materialelor textile tip panglici, vezi 1346, fabricarea 

materialelor textile nețesute și fetru, vezi 1349. 

 

1330 Finisarea materialelor textile 

Această clasă include finisarea textilelor și a articolelor de îmbrăcăminte cum ar fi: albirea, uscarea și alte 

activități similare. 

Această clasă include: albirea și vopsirea fibrelor, firelor, materialelor și articolelor textile, inclusiv a articolelor 

de îmbrăcăminte, apretarea, uscarea, expunerea la abur, contracția prin intrarea la apă (fretarea), repararea, 

sanforizarea, mercerizarea materialelor și a articolelor textile, inclusiv a articolelor de îmbrăcăminte. 

Această clasă include de asemenea: albirea jeans-ilor, plisarea și alte lucrări similare efectuate pe materiale 

textile, impermeabilizarea, acoperirea, cauciucarea sau impregnarea articolelor de îmbrăcăminte (inclusiv a 

acelora achiziționate de la terți), imprimarea pe articole textile și de îmbrăcăminte. 

Această clasă exclude: fabricarea materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau laminate cu cauciuc, 

unde cauciucul reprezintă componenta principală, vezi 2219. 
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1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare 

Această clasă include: fabricarea și prelucrarea metrajelor obținute prin tricotare sau croșetate: materiale plușate 

sau flaușate, materiale tip plasă și materiale tricotate (pe mașini Raschel sau mașini similare), alte materiale 

tricotate sau croșetate. 

Această clasă include de asemenea fabricarea imitațiilor de blană prin tricotare. 

Această clasă exclude: fabricarea materialelor tip plasă din dantelă tricotată, obținută pe mașini Raschel sau 

mașini similare, vezi 1349, fabricarea îmbrăcămintei tricotate sau croșetate, vezi 1439. 

 

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp). 

Această clasă include: fabricarea de articole confecționate din orice material textil, inclusiv din materiale 

tricotate sau croșetate: 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 locuințelor: 

perdele, draperii, storuri, cuverturi de pat, huse de mobilă sau aparate etc., prelate, corturi, articole pentru 

camping, vele pentru ambarcațiuni, parasolare, huse de automobile etc., drapele, steaguri, fanioane etc., cârpe 

de praf, cârpe de vase și articole similare, veste de salvare, parașute etc. 

Această clasă include de asemenea: fabricarea părții textile a păturilor electrice, fabricarea tapiseriilor țesute 

manual. 

Această clasă exclude: fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 1346 

1393 Fabricarea de covoare și mochete 

Această clasă include: fabricarea de țesături pentru acoperirea pardoselilor: carpete, covoare, mochete, 

preșuri. 

Această clasă include de asemenea fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor. 

Această clasă exclude: fabricarea ștergătoarelor și 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 activitățile legate de materiale sau produse textile, neincluse în diviziunile 12 

sau 13, implicând un mare număr de procese și 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 

obținute cu ajutorul unui adeziv, fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau laminate cu material 

plastic, fabricarea firelor metalizate, a firelor de cauciuc și corzilor acoperite cu material textil, a firelor sau 

benzilor textile acoperite sau impregnate cu cauciuc sau plastic, fabricarea țesăturilor cord pentru anvelope 

din fire artificiale de mare rezistență, materiale de protecție, furtunuri, curele de transmisie, benzi rulante 

(ranforsate sau nu cu metal sau alt material), țesături pentru site, pânză pentru strecurat, garnituri pentru piese 

în mișcare. 

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 n.c.a. 

Această clasă include: fabricarea de etichete, ecusoane, etc., fabricarea de pasmanterie ornamentală: trese, 
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ciucuri, pampoane etc., fabricarea fetrului, fabricarea tulului și a altor țesături tip plasă, a dantelei și broderiilor, 

în bucăți, fâșii sau motive decorative, fabricarea altor articole textile tratate sau acoperite: calc pânzat, canava 

pentru utilizare în pictură, 

mușama și materiale textile apretate similare, materiale acoperite cu gumă sau substanțe amilacee, fabricarea de 

diverse articole textile: fitiluri textile, pentru lumânări și pentru lămpi, fabricarea benzilor de pânză sensibile la 

presiune, fabricarea șireturilor din materiale textile, fabricarea pufurilor pentru pudră. 

Această clasă exclude: fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor, vezi 1343, fabricarea 

moltonului textil și 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 activități industriale, (ca de exemplu: șorțuri de piele pentru sudori). 

Această clasă exclude: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană, vezi 1420, fabricarea mănușilor și 

căștilor de sport, din piele, vezi 3230, fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug și a îmbrăcămintei de 

protecție, vezi 3299. 

 

1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 

Această clasă exclude: fabricarea încălțămintei, vezi 1520, fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug și 

a îmbrăcămintei de protecție, vezi 3299, repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529. 

 

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 

Această clasă include: fabricarea altor confecții din materiale țesute, tricotate sau croșetate, materiale 

nețesute etc., pentru bărbați, femei și copii: haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste, etc. 

Această clasă include de asemenea: croitoria la comandă, fabricarea unor părți ale produselor enumerate 

anterior. 

Această clasă exclude: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană (cu excepția 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 protecție, 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, țesute, tricotate sau 

croșetate, dantelă etc., pentru bărbați, femei și copii: cămăși, tricouri, izmene, chiloți, pijamale, cămăși 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 și șepcilor, fabricarea altor accesorii de îmbrăcăminte: 

mănuși, cordoane, șaluri, cravate, papioane, fileuri pentru păr etc. 

Această clasă include de asemenea: fabricarea articolelor din blană pentru acoperit capul, fabricarea 

încălțămintei din materiale textile fără tălpi aplicate, fabricarea părților componente ale produselor 

enumerate anterior. 

Această clasă exclude: fabricarea căștilor pentru sport, vezi 3230, fabricarea căștilor de protecție (cu 

excepția căștilor pentru sportivi), vezi 3299, fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug și a 

îmbrăcămintei de protecție, vezi 3299, repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529. 

 

1420 Fabricarea articolelor din blană 

Această clasă include: fabricarea articolelor din blană, articole și accesorii de îmbrăcăminte din blană, 
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asamblari de blănuri cum sunt: resturile de blană, rondelele, covorașele, fâșiile din petice de blană etc., 

diverse articole din blană: covorașe, pufuri (taburete rotunde) neumplute, cârpe pentru lustruire Industrială. 

Această clasă exclude: producția de blănuri neprelucrate, vezi 014, 0170, producția de piei neprelucrate, 

vezi 1011, fabricarea imitațiilor din blană (materiale cu păr lung obținute prin țesere sau tricotare), vezi 

1320, 1341, fabricare pălăriilor din blană, vezi 1419, fabricarea confecțiilor garnisite cu blană, vezi 1419, 

finisarea și vopsirea blănurilor, vezi 1511, fabricarea cizmelor și a pantofilor având părți din blană, vezi 

1520. 

 

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie Această clasă 

include: fabricarea articolelor de galanterie, inclusiv șosete, ciorapi, ciorapi pantalon. 

 

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte 

Această clasă include: fabricare, tricotare sau croșetare și a altor articole de îmbrăcăminte: pulovere, jachete, 

veste, jerseuri și articole similare. 

Această clasă exclude: fabricarea materialelor textile tricotate și croșetate, vezi 1341, fabricarea articolelor 

de galanterie, vezi 1431. 

 

1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor 

Această clasă include: tăbăcirea, vopsirea și finisarea pieilor, producția de piei velurate, piei pergament, piei 

lăcuite sau metalizate, producția de piele compozită (din componente), răzuirea, finisarea, tăbăcirea, 

decolorarea (albirea), tunderea, pensarea și vopsirea blănurilor și a pieilor de animale cu păr. 

Această clasă exclude: producția de piei și piei brute, ca parte a activității fermelor, vezi 014, producția de 

piei și piei brute, ca parte a activității abatoarelor, vezi 1011, fabricarea îmbrăcămintei din piele, vezi 1411, 

fabricarea imitațiilor 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, genți de mână și articole similare din piele, piele compozită sau din 

orice alt material (materiale plastice, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, unde se utilizează 

aceeași tehnologie ca și pentru piele), fabricarea articolelor de harnașament, fabricarea curelușelor de ceas 

nemetalice (ex. țesătură, piele, plastic), fabricarea de diverse articole din piele sau piele reconstituită: curele 

de transmisie, 

ambalaje etc., fabricarea șireturilor de pantofi din piele, fabricarea bicelor și cravașelor pentru cai. 

Această clasă exclude: fabricarea confecțiilor din piele, vezi 1411, fabricarea mănușilor și pălăriilor din 

piele, vezi 1419, fabricarea încălțămintei, vezi 1520, fabricarea șeilor pentru biciclete, vezi 3092, fabricarea 

curelușelor de ceas din metale prețiose, vezi 3212, fabricarea curelușelor de ceas din metale comune, vezi 

3213, fabricarea centurilor de siguranță pentru muncitori și alte centuri pentru uz profesional, vezi 3299. 

 

1520 Fabricarea încălțămintei 

Această clasă include: fabricarea încălțămintei pentru toate scopurile, din orice material, prin orice proces, 

inclusiv turnare (cu excepțiile mai jos prezentate), fabricarea componentelor din piele ale încălțămintei: 

fabricarea căputelor și a unor părți ale căputelor, a 

tălpilor și branțurilor, tocurilor etc., fabricarea de ghetre, jambiere și articole similare Această clasă exclude: 

fabricarea încălțămintei din materiale textile fără tălpi aplicate, vezi 1419, fabricarea părților din lemn ale 

încălțămintei (de exemplu tocurile și calapoadele), vezi 1629. 1. 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, 

confecții din blană, încălțăminte și articole din piele 

Această clasă exclude: comerțul 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 
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produselor textile 

Această clasă include: vânzarea cu ridicata a firelor, vânzarea cu ridicata a țesăturilor 

- vânzarea cu ridicata a lenjeriei de pat și de masă etc., vânzarea cu ridicata de articole de mercerie: ace, ață 

de cusut etc. 

Această clasă exclude comerțul cu ridicata al fibrelor textile, vezi 4676. 

 

4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei 

Această clasă include: comerțul cu ridicata al îmbrăcămintei, inclusiv îmbrăcăminte pentru sport, comerțul 

cu ridicata al accesoriilor pentru îmbrăcăminte ca: mănuși, cravate, bretele, etc., comerțul cu ridicata al 

încălțămintei, comerțul cu ridicata al articolelor din blană, comerțul cu ridicata al umbrelelor. 

 

Această clasă exclude: comerțul cu ridicata al bijuteriilor, vezi 4648, comerțul cu ridicata al articolelor din 

piele, vezi 4649, comerțul cu ridicata al încălțămintei de sport, cum ar fi clăpari, vezi 4649. 

 

4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

Această clasă include: vânzarea cu amănuntul a țesăturilor, vânzarea cu amănuntul a firelor de tricotat, 

vânzarea cu amănuntul a materialelor de bază pentru confecționarea covoarelor, tapiseriilor sau broderiilor, 

vânzarea cu amănuntul a textilelor, vânzarea cu amănuntul a articolelor de mercerie: ace, ață 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 mănuși, 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 încălțămintei, vânzarea cu amănuntul a articolelor din piele, 

vânzarea cu amănuntul a accesoriilor de călătorie din piele și înlocuitori de piele. 

Această clasă exclude vânzarea cu amănuntul a încălțămintei 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 și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele: repararea ghetelor, 

pantofilor, valizelor și 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 și curățarea uscată, călcarea etc., a tuturor tipurilor de articole de 

îmbrăcăminte (inclusiv din blană) și textile, utilizând echipamente mecanice, manuale sau mașini cu auto-

servire ce funcționează cu monede, pentru publicul larg sau pentru clienți industriali sau comerciali, 

colectarea și livrarea lenjeriei, șamponarea carpetelor și covoarelor; curățarea draperiilor și a perdelelor, la 

domiciliul clienților sau nu, curățarea rufăriei, uniformelor de lucru și altor articole similare, de către 

spălătorii. 

Această clasă exclude închirierea îmbrăcămintei, alta decât uniformele de lucru, chiar dacă curățirea acestor 

articole este o parte integrantă a activității, vezi 7729, repararea și modificarea îmbrăcămintei, vezi 9529. 
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Lemn și mobilă 

 

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului 

Această clasă include: tăierea, rindeluirea și prelucrarea mecanică a lemnului, fasonarea buștenilor prin 

debitare, cojire și așchiere, fabricarea traverselor de cale ferată din lemn, fabricarea podelelor din lemn, 

neasamblate, obținerea talașului, făinii de lemn, așchiilor, particulelor de lemn. 

Această clasă include de asemenea: uscarea lemnului, impregnarea sau tratarea chimică a lemnului cu 

conservanți sau alte materiale. 

Această clasă exclude: exploatarea forestieră și producția de lemn brut, vezi 0220, fabricarea foilor de furnir 

suficient de subțiri pentru a fi utilizate în placarea scândurilor, a panourilor, în obținerea panelului vezi 

1621, fabricarea șindrilei, 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 subțiri pentru a fi folosite la furniruit, la 

confecționarea placajului sau în alte scopuri: lustruit, vopsit, acoperit, impregnat, consolidat (cu suport de 

hârtie sau materiale textile), confecționat în scop decorativ, fabricarea placajului, a panourilor de furnir și a 

plăcilor și foilor de lemn, fabricarea de plăci cu așchii orientate (OSB) și alte plăci din particule din lemn, 

fabricarea plăcilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF) și 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 și 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 construcțiilor: grinzi, 

căpriori, suporturi pentru acoperiș, grinzi cu zăbrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei și având 

adausuri metalice, uși, ferestre, obloane și cadrele lor, cu sau fără accesorii metalice ca: balamale, zăvoare 

etc., scări, balustrade, borduri și ornamente, șindrilă și șiță, fabricarea de construcții din lemn prefabricate, 

sau elemente ale acestora, predominant din lemn, ca de exemplu: saune, fabricarea caselor mobile, 

fabricarea pereților despărțitori din lemn (cu excepția celor autoportanți). 

Această clasă exclude: fabricarea dulapurilor de bucătărie, a bibliotecilor, garderobelor etc. vezi 3101, 3102, 

3109, fabricația pereților despărțitori din lemn, stabili, vezi 3101, 3102, 3109. 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

Această clasă include: fabricarea lăzilor, cutiilor, containerelor și ambalajelor similare din lemn, fabricarea 

paleților, a box paleților și a altor platforme de încărcare, fabricarea butoaielor, butoiașelor, putinilor, 

ciuberelor și 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 

vegetale împletite 

Această clasă include: fabricarea diverselor produse din lemn ca: mânere și corpuri din lemn pentru unelte, 

mături, perii, etc., șanuri și stative din lemn pentru ghete sau pantofi, umerașe de haine, ustensile 

gospodărești și vase de bucătărie din lemn, statuete și ornamente, incrustații și intarsii din lemn, casete 

pentru bijuterii, tacâmuri și articole similare, mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru ață de cusut și 

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 și produse din materiale împletite: rogojini, paravane, casete etc. 
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3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 

Această clasă include fabricarea mobilei de orice tip, din orice material (cu excepția pietrei, betonului sau 

ceramicii), pentru orice destinație și care poate fi folosită în diverse scopuri. Această clasă include: 

fabricarea de scaune și banchete pentru birouri, ateliere, hoteluri, restaurante și locuri publice, fabricarea de 

scaune și banchete pentru săli de spectacole (teatre, cinematografe și 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 și mese), fabricarea de mobilier 

pentru biserici, școli, restaurante. 

Această clasă mai include: cărucioare decorative pentru restaurante, cum ar fi cărucioare pentru desert, 

cărucioare pentru mâncare. 

Această clasă exclude: fabricarea de table școlare, 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 pereților de compartimentare și 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 susținere, 

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 și fotolii- fabricarea de scaune și bănci 

pentru grădină, fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, grădini etc., fabricarea de carcase 

pentru mașini de cusut, televizoare etc. 

Această clasă include de asemenea: finisarea scaunelor și băncilor, cum ar fi tapițarea, finisarea mobilierului 

cum ar fi: vopsirea, lăcuirea și tapițarea. 

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 și 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, retapițarea și recondiționarea mobilierului, vezi 9524. 

 

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 

Această clasă include: montarea de uși, ferestre (exclusiv uși automate și turnante), tocuri de uși și ferestre, 

din lemn sau alte materiale, instalarea echipamentului pentru bucătării, casa scărilor, accesorii pentru 

magazine, instalarea mobilierului, lucrări de finisaj interior cum ar fi: montarea de plafoane, montarea de 

pereți mobili etc. 

 

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții Această clasă exclude: 

comerțul 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: comerțul cu ridicata al mobilei de uz casnic, comerțul cu ridicata al covoarelor, 

comerțul cu ridicata al articolelor de iluminant 

Această clasă exclude comerțul cu ridicata al mobilei de birou, vezi 4665. 
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4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 

 

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor 

sanitare 

Această clasă include: comerțul cu ridicata al lemnului neprelucrat, comerțul cu ridicata al produselor 

rezultate din prelucrarea primară a lemnului, comerțul cu ridicata a vopselelor și lacurilor, comerțul cu 

ridicata al materialelor de construcții: nisip, pietriș, etc., comerțul cu ridicata al tapetului și produselor 

pentru acoperit pardoselile, comerțul cu ridicata al sticlei plate, comerțul cu ridicata al echipamentelor 

sanitare: căzi de baie, chiuvete, toalete și alte articole sanitare din porțelan, comerțul cu ridicata al clădirilor 

prefabricate. 

 

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în 

magazine specializate 

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 și a tacâmurilor, vesela din sticlă, porțelan și 

ceramică, vânzarea cu amanuntul a produselor din lemn, plută și împletituri, vânzarea cu amanuntul a 

articolelor casnice neelectrice, vânzarea cu amanuntul a instrumentelor muzicale și a partiturilor, vânzarea 

cu amanuntul a sistemelor de securitate, cum ar fi mecanisme de închidere, seifuri și case de bani, fără 

instalare sau servicii de întreținere, vânzarea cu amanuntul a altor articole și echipamente de uz casnic. 

Această clasă exclude comerțul cu amănuntul al antichităților, vezi 4779. 

 

9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice 

Această clasă include retapițarea, refinisarea, repararea și restaurarea mobilei și a furniturilor, inclusiv a 

mobilierului de birou. 

 

Industrii creative 

  

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 

Această clasă include: fabricarea de articole de menaj din ceramică și alte produse pentru uz casnic și de 

toaletă, fabricarea de statuete și alte articole ornamentale din ceramică. 

Această clasă exclude: fabricarea imitațiilor 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 și 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 dinților artificiali, 

vezi 3250. 

 

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase Această clasă include: 

producerea de perle prelucrate, producerea de pietre prețioase și semiprețioase în stare prelucrată, inclusiv 

prelucrarea pietrelor sintetice și a pietrelor 

reconstituite, prelucrarea diamantelor, fabricarea de bijuterii din metale prețioase sau metale comune 

acoperite cu metale prețioase, din pietre prețioase sau semiprețioase sau din combinații între metale 

prețioase și pietre prețioase sau semiprețioase, fie între ele, fie cu alte materiale, fabricarea de articole de 

giuvaergerie din metale prețioase sau metale comune acoperite cu metale prețioase: veselă, tacâmuri, vase și 

articole de toaletă, articole de birou, articole de ritual religios etc., fabricarea de articole tehnice sau de 

laborator din metale prețioase (cu excepția instrumentelor și a părților lor): creuzete, spatule, anozi pentru 
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electroplacare, fabricarea de curele de ceas, brătări și tabachere din metale prețioase 

Această clasă include de asemenea gravarea articolelor personale din metale prețioase și neprețioase. 

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 prețioase (cu excepția 

imitațiilor de bijuterii),vezi diviziunea 25, fabricarea de carcase de ceas, vezi 2652, fabricarea de curele de 

ceas metalice (neprețioase), vezi 3213, fabricarea de imitații de bijuterii, vezi 3213, repararea bijuteriilor, 

vezi 9525. 

 

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 

Această clasă include: fabricarea bijuteriilor de fantezie sau imitațiilor de bijuterii: inele, brățări, coliere și 

articole de bijuterii similare confecționate din metale comune placate cu metale prețioase, bijuterii ce conțin 

imitații de pietre, cum sunt imitații de pietre prețioase, imitații de diamante și articole similare, fabricarea 

brățărilor metalice de ceas (cu excepția celor din metale prețioase). Această clasă exclude: fabricarea de 

bijuterii confecționate din metale prețioase sau acoperite cu metale prețioase, vezi 3212, fabricarea de 

bijuterii ce conțin pietre prețioase veritabile, vezi 3212, fabricarea de curele de ceas din metale prețioase, 

vezi 3212. 

 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 

Această clasă include: fabricarea de instrumente muzicale cu corzi, fabricarea de instrumente muzicale cu 

claviatură și corzi, inclusiv piane automate, fabricarea de orgi cu tuburi, inclusiv armonii și instrumente 

similare cu claviatură și ancii metalice, fabricarea de acordeoane și instrumente similare, inclusiv orgă"de 

gură", fabricarea de instrumente muzicale de suflat, fabricarea de instrumente muzicale de percuție, 

fabricarea de instrumente muzicale al căror sunet este produs electronic, fabricarea de cutii muzicale, 

flașnetelor etc., fabricarea de părți și accesorii pentru instrumente muzicale: metronoame, diapazoane, tuburi 

acustice, cartele, discuri și cilindri pentru instrumente muzicale mecanice automate, etc. 

Această clasă include de asemenea fabricarea de fluiere, goarne și alte instrumente de semnalizare acustică 

pe bază de suflat. 

Această clasă exclude: reproducerea benzilor și discurilor audio-video pre-înregistrate, vezi 182, fabricarea 

de microfoane, amplificatoare, difuzoare, căști și componente similare, vezi 2640, fabricarea de pick-up-uri, 

magnetofoane și alte articole similare, vezi 2640, fabricarea de instrumente muzicale de jucărie, vezi 3240, 

restaurarea orgilor și a altor instrumente muzicale istorice, vezi 3319, editarea benzilor și discurilor audio-

video pre-înregistrate, vezi 5920, acordarea pianelor, vezi 9529. 

 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport 

Această clasă include fabricarea articolelor pentru sport (cu excepția articolelor de îmbrăcăminte și 

încălțăminte). 

Această clasă include: fabricarea de articole și echipamente pentru sport, jocuri în aer liber și în sală, din 

orice material: mingi tari, moi și gonflabile, rachete, bâte și crose, schiuri, legături și bețe, ghete de schi 

(clăpari), planșe pentru sporturi nautice (surfing; windsurfing), echipament pentru pescuit sportiv, inclusiv 

mincioguri, echipament pentru vânătoare, alpinism etc., mănuși de sport din piele și căști pentru sportivi, 

patine pentru gheață și patine cu rotile etc., arcuri și arbalete, echipament pentru gimnastică, întreținere 

corporală sau atletism. 

Această clasă exclude: fabricarea de vele, vezi 1342, fabricarea de îmbrăcăminte de sport, vezi 1413, 

fabricarea de produse de șelărie și curelărie, vezi 1512, fabricarea de bice și cravașe, vezi 1512, fabricarea 

de încălțăminte de sport, vezi 1520, fabricarea de armamentși muniție pentru tir sportiv, vezi 2540, 

fabricarea de greutăți din metal, utilizate pentru haltere, vezi 2599, fabricarea de vehiculel de sport, altele 

decât tobogane și similare, vezi diviziunile 29 și 30, fabricarea de ambarcațiuni, vezi 3012, fabricarea 

demese de biliard, vezi 3240, fabricarea de apărătoari de urechi (de exemplu pentru înot și protecție 

împotriva zgomotului), vezi 3299, repararea de articole pentru sport, vezi 9529. 
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3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor 

Această clasă include fabricarea de păpuși, jocuri și jucării (inclusiv jocuri electrice), modele la scară și 

vehicule pentru copii (cu excepția bicicletelor și tricicletelor din metal). 

Această clasă include: fabricarea de păpuși, îmbrăcăminte pentru păpuși și accesorii, fabricarea de figurine 

reprezentând animale, fabricarea de jucării pe roți, destinate a fi încălecate inclusiv biciclete și triciclete din 

materiale plastice, fabricarea de instrumente muzicale de jucărie, fabricarea de articole pentru amuzament, 

jocuri de masă sau salon, fabricarea de cărți de joc, fabricarea de popice, jocuri funcționând cu fise sau 

cartele, jocuri de biliard, mese speciale pentru cazinouri, etc., fabricarea de jocuri electronice: șah etc., 

fabricarea de mini-modele la scară și de modele recreative similare, trenulețe 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 festivități și carnavaluri, vezi 3299, elaborarea și editarea programelor 

pentru console cu jocuri video, vezi 5821, 6201. 

 

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

Această clasă include: fabricarea de echipament de protecție, fabricarea de îmbrăcăminte din material 

ignifug si îmbrăcăminte de protecție, fabricarea de centuri de siguranță pentru instalatorii de linii electrice și 

de alte centuri de siguranță de uz profesional, fabricarea de veste de salvare, din plută, fabricarea de căști 

rezistente, din material plastic, și de alte echipamente de protecție personală din material plastic (de 

exemplu căști pentru sportivi), fabricarea de costume de protecție pentru pompieri, fabricarea de căști de 

protecție din metal și alte dispozitive de protecție personale din metal, fabricarea de dopuri pentru urechi și 

zgomot (de exemplu pentru înot și protecție împotriva zgomotului), fabricarea de măști de gaze, fabricarea 

de creioane și stilouri de toate tipurile, inclusiv mecanice, fabricarea de penițe, fabricarea ștampilelor 

conținând data, a celor pentru sigilat sau numerotat, dispozitivelor de imprimat manual sau etichetat, 

garnituri pentru imprimare manuală, riboane și tușiere, 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 și alte vase izoterme pentru uzul personal sau gospodăresc, peruci, bărbi, sprâncene 

false, fabricarea de articole diverse: candele, lumânări și similare, flori, fructe și frunze artificiale, articole 

surpriză, site și ciururi de mână; manechine, sicrie etc., fabricarea coșurilor de flori, buchetelor, coroanelor 

si articolelor similare, activitățile 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 activitățile de editare a cărților în formă tipărită, în format electronic sau audio, ori pe 

Internet. 

Această clasă include: editarea cărților, broșurilor, pliantelor și materialelor similare, inclusiv editarea 

dicționarelor și a enciclopediilor, editarea atlaselor și hărților, editarea cărților în format audio, editarea 

enciclopediilor etc. pe CD-ROM 

Această clasă exclude: producția de globuri pământești, vezi 3299, editarea de materiale publicitare, vezi 

5819, editarea cărților de muzică și a partiturilor, vezi 5920, activități ale autorilor independenți, vezi 9003. 

 

5813 Activități de editare a ziarelor 

Această clasă include editarea ziarelor, inclusiv a presei publicitare, cu apariții de cel puțin patru ori pe 

săptamâna. Editarea poate fi realizată în formă tipărită sau în format electronic, inclusiv pe Internet. 

Această clasă exclude activitățile agențiilor de stiri, vezi 6321. 
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5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor 

Această clasă include editarea periodicelor și a altor jurnale ce apar de cel puțin patru ori pe săptamâna. 

Editarea poate fi realizată în formă tipărită sau în format electronic, inclusiv pe Internet. Editarea 

publicațiilor ce conțin programe de radio și televiziune este inclusă aici. 

 

5819 Alte activități de editare 

Această clasă include: editarea (inclusiv on-line ) de: cataloage, fotografii, gravuri și cărți poștale, felicitări, 

formulare, afișe, reproduceri ale operelor de artă, materiale publicitare, alte tipărituri, editări on-line de 

informații statistice sau alte informații. 

Această clasă exclude: editarea de ziare exclusiv publicitare, vezi 5813, furnizarea on-line de programe 

software (găzduirea de aplicații și 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: activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (seriale de televiziune, 

documentare, etc.) sau reclame de televiziune. 

Această clasă include de asemenea activitățile arhivelor de filme, etc. 

Această clasă exclude: copierea de filme (cu excepția reproducerii filmelor cinematografice pentru 

distribuția în cinematografe) precum și reproducerea benzilor magnetice audio și video, CD-uri sau DVD-

uri după original, vezi 1820, comerț cu ridicata a benzilor video, CD-urilor și DVD- urilor înregistrate, vezi 

4643, comerț cu ridicata a benzilor video și a CD-urilor neînregistrate, vezi 4652, comerț cu amănuntul de 

benzi video, CD-uri, DVD-uri, vezi 4763, activități de post producție, vezi 5912, înregistrări audio și 

înregistrarea pe bandă a cărților vezi 5920, activități 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, activități ale agențiilor sau agenților 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, ședințelor, conferințelor, etc., vezi 

8299, activități independente (pe cont propriu) ale actorilor, realizatorilor de desene animate, regizorilor, 

consultanților și a altor specialiști din domeniu, vezi 900. 

 

5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune 

Această clasă include activități de post producție, cum ar fi: redactarea, transferurile de pe film pe casete, 

titrarea, subtitrarea grafică produsă pe calculator, animația și efectele speciale, developarea și procesarea 

filmelor cinematografice. Este inclusă aici și activitatea laboratoarelor de filme cinematografice și 

activitățile laboratoarelor speciale, pentru filmele de desene animate. 

Această clasă exclude: copierea de filme (cu excepția reproducerii filmelor cinematografice pentru 

distribuția în cinematografe) precum și reproducerea benzilor magnetice audio și video, CD-uri sau DVD-

uri după original, vezi 1820, comerțul cu ridicata a benzilor video, CD-urilor și DVD-urilor înregistrate, 

vezi 4643, comerțul cu ridicata a benzilor video și a CD-urilor neînregistrate, vezi 4652, comerțul 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, activități 

independente (pe cont propriu) ale actorilor, realizatorilor de desene animate, regizorilor,consultanților și a 

altor specialiști din domeniu, vezi 900. 

 

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune 
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Această clasă include: distribuția de filme, benzi video, DVD-uri și producții similare către sălile de 

cinematograf, rețelelor și posturilor de televiziune, etc. 

Această clasă include de asemenea achiziționarea drepturilor de distribuire a filmelor, benzilor video și 

DVD-urilor. 

Această clasă exclude: copierea de filme precum și reproducerea benzilor magnetice audio și video, CD-

urilor sau DVD-urilor, dpă original, vezi 1820, comerț cu ridicata a casetelor video și DVD-urilor,vezi 4643, 

comerț cu amănuntul de casete video și DVD-uri, vezi 4763. 

 

5914 Proiecția de filme cinematografice 

Această clasă include: activități de proiecție a filmelor cinematografice sau a casetelor video, în săli de 

cinema, în aer liber sau în alte locuri destinate proiecțiilor, activitățile cinecluburilor. 

 

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală 

Această clasă include activitățile de producție a înregistrărilor originale (audio) cum ar fi benzi, CD-uri; 

promovarea și distribuirea înregistrărilor audio către comercianții cu ridicata, comercianții cu amănuntul sau 

direct către public. Aceste activități pot fi integrate sau nu în producția înregistrărilor master în cadrul 

aceleiași unități. În cazul în care nu sunt integrate, unitatea care desfășoară aceste activități trebuie să obțină 

drepturile de reproducere și distribuție a înregistrărilor master. Această clasă include și activități de servicii 

pentru realizarea înregistrărilor audio în studio sau în altă locație, inclusiv producția de programe 

radio înregistrate pe bandă. Această clasă include de asemenea activități de editare de muzică, adică 

activități de: achiziționare și înregistrare a drepturilor de reproducere pentru compoziții muzicale; 

promovarea, autorizarea și utilizarea acestora în înregistrări, la radio, televiziune, în producții 

cinematografice, spectacole, pentru tipărire etc. Unitățile angajate în aceste activități pot deține dreptul de 

reproducere sau pot acționa 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: activități de transmitere a semnalelor audio prin studiouri radio și alte facilități de 

transmitere a programelor audio către public, către membri sau abonați. 

Această clasă include de asemenea: activități ale rețelelor de radio, adică montajul și transmiterea 

programelor audio către membri sau abonați prin unde radio, prin cablu sau satelit, activități de difuzare a 

programelor de radio prin internet (stații radio pe internet), transmisii digitale cu difuzarea de programe 

radio. 

Această clasă exclude producția 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 achiziția componentelor de 

program (de exemplu filme, documentare, etc.), producția proprie a componentelor de program (de exemplu 

știrile locale, reportaje în direct ) sau o combinație a acestora. Acest program complet de televiziune poate fi 

transmis fie de către unitatea producătoare sau realizat pentru a fi transmis de către o terță parte, cum ar fi 

companiile de cablu sau furnizorii de televiziune prin satelit. Această clasă include realizarea de programe 

disponibile gratuit tuturor utilizatorilor, dar și 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: 

producția 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 și distribuirea acestora, fără realizarea programelor, vezi 61. 

 

7111 Activități de arhitectură 



 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest) 
POCU/303/5/2/130177 
 

Această clasă include: consultanță pentru activități de arhitectură: planuri și proiecte pentru clădiri, planuri 

de urbanism și amenajarea teritoriului 

Această clasă exclude: activități de consultanță în informatică, vezi 6202; 6209, decorațiuni interioare, vezi 

7410. 

 

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea 

Această clasă include: activități de inginerie (adică aplicarea legilor fizice și a principiilor de inginerie în 

proiectarea mașinilor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor și sistemelor) și activități de 

consultanță pentru: utilaje, procese industriale și instalații industriale, realizarea de proiecte privind ingineria 

civilă, hidraulică și de trafic, proiecte de gospodărire a apelor, elaborarea și realizarea de proiecte referitoare 

la ingineria electrică și electronică, minieră, chimică, mecanică, industrială și de securitate tehnică, 

elaborarea proiectelor referitoare la instalații de aer condiționat, refrigerare, sanitare și de control al poluării, 

inclusiv acustică etc., prospecțiuni geofizice, geologice și supraveghere seismică, activități de supraveghere 

geodezică: activități de supraveghere hidrologică, activități de supraveghere a terenurilor și delimitărilor, 

activități de supraveghere de adâncime, cartografie. Această clasă exclude: teste de forare în legătură cu 

activitățile extractive, vezi 0910; 0990, elaborarea sau publicarea de programe de calculator (software) 

asociate, vezi 5829; 6201, activități de consultanță în informatică, vezi 6202; 6209, testare tehnică, vezi 

7120, activități de cercetare și 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 științe sociale, cercetare-dezvoltare în științe umaniste, 

cercetare-dezvoltare interdisciplinară, predominantă în științe sociale și umaniste. Această clasă exclude 

activități de studiere a pieței, vezi 7320. 

 

7311 Activități ale agențiilor de publicitate 

Această clasă include furnizarea unei game complete de servicii de publicitate și de promovare (prin 

posibilități interne sau prin subcontractare), inclusiv consultanță, servicii de creație, producția de material 

publicitar și cumpărarea acestuia. 

Această clasă include: crearea și realizarea campaniilor publicitare: crearea și plasarea reclamelor în ziare, 

periodice, la radio și televiziune, pe Internet și alte mijloace ddd dd media, crearea și plasarea reclamelor în 

aer liber, de exemplu afișe, panouri și cadre, proiectarea showroomurilor și aplicarea de colante publicitare 

pe mașini și autobuze, 

publicitatea aeriană, distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor, creare de standuri, 

structuri și site-uri de afișare, desfășurarea campaniilor de marketing și a altor servicii publicitare în scopul 

atragerii și reținerii clienților, promoții de produse, activități de marketing prin punctele de vânzare, 

publicitate directă prin poștă. 

Această clasă exclude: tipărirea materialelor pentru publicitate, vezi 5819, producția de mesaje comerciale 

pentru radio, televiziune și film, vezi 5911, activități de studiere a pieței, vezi 7320, fotografii publicitare, 

vezi 7420, organizarea de conferințe și expoziții comerciale, vezi 8230, activități de expediere prin poștă, 

vezi 8219. 

 

7312 Servicii de reprezentare media 

Această clasă include: servicii de reprezentare media, adică vânzarea sau revânzarea timpului și spațiului 

pentru diverse mijloace media care solicită publicitate. 

Această clasă exclude: vânzarea timpului sau spațiului de publicitate direct de către proprietarii timpului sau 

spațiului (editori), vezi clasa de activitate corespunzătoare, activități de relații publice, vezi 7021. 

 

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 
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Această clasă include: servicii de investigare a potențialului pieței, acceptarea și familiarizarea cu produsele 

noi, comportamentul cumpărătorilor față de produse și servicii, inclusiv analiza statistică a rezultatelor în 

scopul promovării și dezvoltării de produse noi, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme 

politice, economice și sociale, inclusiv analiza statistică a rezultatelor. 

 

7410 Activități de design specializat 

Această clasă include: design privind textilele, îmbrăcămintea, încălțămintea, bijuteriile, mobilă, decorațiuni 

interioare, articole de modă, ca și alte bunuri personale sau gospodărești, design industrial, adică crearea și 

dezvoltarea de planuri și specificații ce optimizează utilizarea, valoarea și aspectul produselor, inclusiv 

stabilirea/determinarea materialelor, mecanismelor, formelor, culorilor și suprafețelor finisate ale 

produselor, luând in considerare caracteristicile și nevoile umane, siguranța, precum și preferințele pieței 

privind producția, distribuția, folosința și întreținerea acestor produse, servicii ale designerilor graficieni, 

activități ale designerilor de decorațiuni interioare. 

Această clasă exclude: proiectarea și programarea paginilor web, vezi 6201, proiectarea în arhitectură, vezi 

7111, activități de proiectare în inginerie, adică aplicarea principiilor și legilor fizice de inginerie în 

proiectarea mașinilor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor și sistemelor, vezi 7112. 

 

7420 Activități fotografice 

Această clasă include: producții fotografice comerciale și pentru consumatori: fotografii portret pentru cărți 

de identitate, pașapoarte, școli, nunți etc., fotografii pentru scopuri comerciale, edituri, modă, agenții 

imobiliare sau turism, fotografii aeriene, înregistrarea pe bandă a evenimentelor: nunți, conferințe etc., 

prelucrarea filmelor: developare, imprimare și mărire de pe negativele sau filmele clientului, laboratoare de 

developare a filmelor și de printare a pozelor, ateliere fotografice cu execuția fotografiilor într-o oră (care nu 

fac parte din magazinele cu aparate fotografice), montarea diapozitivelor, copierea, restaurarea sau retușarea 

fotografiilor, activități ale fotoreporterilor. 

Această clasă include de asemenea: transmiterea documentelor pe microfilme 

Această clasă exclude: procesarea imaginilor de film asociate cu industria de film și de televiziune, vezi 

5911, activități cartografice, vezi 7112, operarea cabinelor fotografice cu autoservire pe bază de monezi, 

vezi 9609. 1. 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 

 

8130 Activități de întreținere peisagistică 

Această clasă include: plantarea, îngrijirea și întreținerea de: parcuri și grădini pentru: facilități de locuit 

particulare și publice, clădiri publice și semi-publice (școli, spitale, clădiri administrative, clădiri ale 

bisericilor etc.), terenuri municipale (parcuri, zone verzi, cimitire etc.), spațiile verzi de pe autostrăzi (șosele, 

linii de tren și tramvai, căi navigabile, porturi), clădiri industriale și comerciale, spatii verzi pentru: clădiri 

(grădini pe terase, verdeață pe fațade, grădini interioare), terenuri de sport (terenuri de fotbal, terenuri de 

golf etc.), terenuri de joacă, pajiști pentru băi de soare și alte parcuri recreative, ape stătătoare și curgătoare 

(bazine, zone inundabile, eleștee, bazine de înot, șanțuri, cursuri de apă, sisteme de canalizare), plante 

pentru protecția împotriva zgomotului, vântului, eroziunii, vizibilității și a luminii orbitoare. 

Această clasă exclude: producția comercială și plantarea pentru producția 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, activități de construcții în scopuri 

peisagistice, vezi secțiunea F, activități de proiectare și arhitectură peisagistică, vezi 7111. 

 

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole) 

Această clasă include: producția de spectacole teatrale, concerte și spectacole de operă sau balet, în direct 

precum și alte producții scenice: activități ale grupurilor sau companiilor artistice, circurilor, orchestrelor 

sau formațiilor muzicale, activități ale artiștilor individuali cum ar fi actori, dansatori, muzicieni, recitatori 

sau crainici. 
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Această clasă exclude: activități ale personalului teatral sau activități ale agenților sau agențiilor artistice, 

vezi 7490, activități de casting, vezi 7810. 

 

9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole) 

Această clasă include: activități suport pentru interpretarea artistică, pentru organizarea in direct de 

spectacole teatrale, concerte, spectacole de operă sau balet și alte producții scenice: activități ale regizorilor, 

producătorilor, designerilor și constructorilor de decoruri, mașiniștilor, inginerilor de sunet și lumini, etc. 

Această clasă include de asemenea activitățile producătorilor sau organizatorilor de evenimente artistice 

transmise în direct, cu sau fără facilități aferente. 

Această clasă exclude: activități ale personalului teatral sau activități ale agenților sau agențiilor artistice, 

vezi 7490, activități de casting, vezi 7810. 

 

9003 Activități de creație artistică 

Această clasă include: activități ale artiștilor individuali, cum ar fi sculptori, pictori, caricaturiști, gravori 

etc., activități ale scriitorilor individuali, pentru toate subiectele, inclusiv lucrările de ficțiune, lucrările 

tehnice etc., activități ale ziariștilor independenți 

- 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 și a altor instrumente muzicale cu valoare istorică, vezi 3319, producția de filme 

cinematografice și video, vezi 5911; 5912, restaurări de mobilă (cu excepția restaurărilor de tipul celor din 

muzee), vezi 9524. 1. 9321 Bâlciuri și parcuri de distracții 

Această clasă include activități ale bâlciurilor și parcurilor de distracții. Sunt incluse activitățile de 

exploatare a unei varietăți de atracții, cum ar fi cursele mecanice, plimbările pe apă, jocuri, expoziții, 

expoziții tematice și terenuri pentru picnic. 

 

9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a. 

Această clasă include activități recreative și distractive (cu excepția bâlciurilor și a parcurilor de distracții) 

neclasificate în altă parte: activități ale parcurilor recreative (fără cazare), exploatarea facilităților de 

transport recreativ, de exemplu porturi turistice, exploatarea pârtiilor de schi, închirierea echipamentului de 

agrement, ca parte integrantă a facilităților recreative, târguri și expoziții de natură recreativă, activități ale 

plajelor, inclusiv închirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc., funcționarea ringurilor de dans. 

Această clasă include de asemenea activitățile producătorilor sau organizatorilor de evenimente recreative 

sau distractive în direct, altele decât cele artistice sau sportive, cu sau fără facilități. Aceată clasă exclude: 

funcționarea telefericelor, funicularelor, schi-lifturilor, vezi 4939, croaziere de pescuit, vezi 5010, 5030, 

asigurarea spațiului și a facilităților pentru scurte sejururi ale vizitatorilor în parcuri, păduri recreative și pe 

terenuri de camping, vezi 5530, parcuri de caravane, tabere recreative, tabere de vânătoare și pescuit, 

campinguri, vezi 5530, activități de servire a băuturilor în discoteci, vezi 5630, activități ale trupelor de 

teatru și de circ, vezi 9001. 

 

9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 

Această clasă include: repararea de ceasuri, orologii și părți 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 și oră, întrerupătoare orare și a dispozitivelor 

similare pentru înregistrarea timpului, vezi 3313. 

 

 

Industria auto și componente 
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2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor Această clasă 

include: fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, mașini mobile, aeronave, jucării, 

mobilă și alte utilizări: anvelope pneumatice, anvelope pline (solide) și anvelope elastice, fabricarea 

camerelor de aer pentru anvelope, fabricarea suprafețelor (benzilor) de rulare iterșanjabile, a flapsurilor, a 

benzilor ("cocoașă de camilă"), 

pentru recondiționarea anvelopelor, etc., reconstruirea și reșaparea anvelopelor Această clasă exclude: 

fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 2219, repararea, montarea sau înlocuirea 

anvelopelor și a camerelor de aer, vezi 4520. 

 

2812 Fabricarea de motoare hidraulice 

Această clasă include: fabricarea de componente hidraulice și pneumatice (inclusiv pompe hidraulice, 

motoare hidraulice, cilindri hidraulici și pneumatici, valve hidraulice și pneumatice, furtunuri și fitinguri 

hidraulice și 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 instalații decât 

cele hidraulice, vezi 2813, fabricarea de supape pentru alte instalații decât cele hidraulice, vezi 2814, 

fabricarea de echipamente de transmisie mecanică, vezi 2815. 1.  

 

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 și combustibil pentru autovehicule etc. 

Această clasă include de asemenea fabricarea de pompe de mână. 

Această clasă exclude fabricarea de echipamente hidraulice și pneumatice, vezi 2812. 

 

2814 Fabricarea de articole de robinetărie 

Această clasă include: fabricarea de robinete și valve industriale, inclusiv valve regulatoare și robinete de 

admisie, fabricarea de robinete și valve pentru instalații sanitare, fabricarea de robinete și valve pentru 

instalații 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 și evacuare pentru motoare cu combustie internă, 

vezi 2811, fabricarea de valve hidraulice și pneumatice și 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 rulmenți cu bile sau role și a părților lor componente, fabricarea de 

echipament de transmisie a energiei mecanice: arbori de transmisie și manivele: arbori cu came, arbori 

cotiți, etc., carcase de rulmenți și lagăre, fabricarea de angrenaje, cutii de viteză și alte dispozitive de 

schimbare a vitezelor, fabricarea de ambreiaje și cuplaje mecanice, fabricarea de volanți și scripeți, 

fabricarea de lanțuri articulate, fabricarea de lanțuri de transmisie. 

Această clasă exclude: fabricarea altor tipuri de lanțuri, 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 mașini) ale echipamentelor de 

transmisie electrică ce sunt identificabile ca părți ale autovehiculelor sau avioanelor, vezi diviziunile 29 și 

30. 

 

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 

Această clasă include: fabricarea mașinilor de ridicat, manipulat, încărcat sau descărcat, acționate manual 
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sau electric: palane de ridicare și macarale, trolii, cabestane și 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 și roabe), 

manipulatori și roboți industriali specializați pentru operații de ridicare, manipulare, încărcare sau 

descărcare, fabricarea de conveioare, teleferice etc., fabricarea de lifturi, scări și trotuare rulante, fabricarea 

de piese destinate echipamentelor de ridicare și manipulare. 

Această clasă exclude: fabricarea de roboți industriali pentru utilizări multiple, vezi 2829, fabricarea de 

elevatoare și transportoare cu acționare continuă, pentru utilizare în subteran, vezi 2892, fabricarea de cupe 

mecanice, excavatore și încărcătoare cu cupe, vezi 2892, fabricarea de macarale plutitoare, macarale pentru 

calea ferată și automacarare, vezi 3011, 3020, instalarea lifturilor și scărilor rulante, vezi 4329. 1. 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 și 

autocare, fabricarea de motoare pentru autovehicule, fabricarea de șasiuri pentru autovehicule, fabricarea de 

autovehicule diverse: autovehicule pentru circulația 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 și alte autovehicule similare, 

inclusiv mașini de curse. 

Această clasă include de asemenea reconstrucția industrială a motoarelor de autovehicule. Această clasă 

exclude: fabricarea de motoare electrice (cu excepția motoarelor de pornire), vezi 2711, fabricarea 

echipamentelor de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740, fabricarea de pistoane, segmenți și carburatoare, 

vezi 2811, fabricarea tractoarelor utilizate în agricultură, vezi 2830, fabricarea de tractoare utilizate în 

construcții sau minerit, vezi 2892, fabricarea de basculante (autocamion cu benă basculantă) destinate 

utilizării în afara rețelei rutiere, vezi 2892, fabricarea de caroserii pentru autovehicule, vezi 2920, fabricarea 

de piese electrice pentru autovehicule, vezi 2931, fabricarea de piese și accesorii pentru autovehicule, vezi 

2932, fabricarea de tancuri și alte vehicule militare de luptă, vezi 3040, întreținerea, repararea și 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 și semiremorci, fabricarea de remorci și 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 și semiremorci special destinate utilizării în agricultură, vezi 

2830, fabricarea de piese și accesorii pentru caroserii de autovehicule, vezi 2932, fabricarea de vehicule cu 

tracțiune animală, vezi 3099. 

 

2. 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 acționat uși și 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 și motoare de autovehicule, vezi 

2813. 

 

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule 

Această clasă include: fabricarea de părți și accesorii pentru autovehicule: frâne, cutii de viteză, osii, roți, 
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sisteme de suspensie (amortizoare), radiatoare, tobe și țevi de eșapament, catalizatori, ambreiaje, volane, 

coloane și casete de direcție, fabricarea de părți și accesorii pentru caroserii de autovehicule: centuri de 

siguranță, airbag-uri, uși, bare de protecție, fabricarea scaunelor de mașină. Această clasă exclude: 

fabricarea de anvelope, vezi 2211, fabricarea de furtunuri și centuri din cauciuc și alte produse din cauciuc, 

vezi 2219, fabricarea de pistoane, segmenti și carburatoare, vezi 2811, întreținerea, repararea și modificarea 

autovehiculelor, vezi 4520. 

 

3020 Fabricarea materialului rulant 

Această clasă include: fabricarea locomotivelor electrice, diesel, cu aburi și a altor tipuri de locomotive, 

fabricarea vagoanelor autopropulsate, pentru cai ferate sau linii de tramvai, vagoane și platforme 

autopropulsate pentru întreținerea sau repararea căii ferate, fabricarea de vagoane pentru căi ferate sau 

tramvaie, fără autopropulsie: vagoane de pasageri, vagoane de marfă, vagoane-cisternă, vagoane și 

platforme cu autodescărcare, vagoane-atelier, vagoane- macara, tendere etc, fabricarea de repere speciale 

pentru locomotive (căi ferate sau linii de tramvai) sau material rulant: boghiuri, axe și roți, frâne și părți ale 

acestora; cârlige și dispozitive de cuplare, tampoane și părți ale acestora; amortizoare; rame pentru vagoane 

și locomotive; caroserii; pasaje de conectare etc. 

Această clasă include de asemenea: fabricarea de locomotive și vagoneți de mină, fabricarea de echipamente 

mecanice și electromecanice de semnalizare, de siguranță și de control al traficului pentru căile ferate, linii 

de tramvai, căi navigabile interioare, șosele, parcări, aeroporturi etc., fabricarea banchetelor pentru 

vagoanele de călători. 

Această clasă exclude: fabricarea de șine 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 siguranță sau de control a traficului, vezi 2790, fabricarea de motoare și turbine, 

vezi 2811. 

 

3312 Repararea mașinilor 

Această clasă include repararea și întreținerea mașinilor și echipamentelor industriale ca: ascuțitul sau 

instalarea lamelor și fierăstraielor pentru mașinile industriale sau asigurarea serviciilor de reparații prin 

sudură; repararea mașinilor și echipamentelor agricole și a altor mașini și echipamente grele, industriale (de 

exemplu încărcătoare cu furcă și alte echipamente de manipulare a materialelor, mașini unelte, echipamente 

de refrigerare industriale, echipamente pentru construcții și utilaje miniere), mașini și echipamente cuprinse 

în cadrul diviziunii 28. 

Această clasă include: repararea și întreținerea motoarelor, altele decât cele pentru autovehicule, repararea și 

întreținerea pompelor, compresoarelor și a echipamentelor similare, repararea si întreținerea utilajelor 

hidraulice, repararea valvelor, repararea angrenajelor și a elementelor de transmisie, repararea și întreținerea 

cuptoarelor industriale, repararea și întreținerea echipamentelor de ridicat și manipulat, repararea și 

întreținerea echipamentelor industriale de refrigerare și purificare a aerului, repararea și întreținerea 

utilajelor industriale de uz general, repararea altor mașini-unelte portabile acționate electric, repararea și 

întreținerea mașinilor unelte pentru prelucrarea metalului și a accesoriilor pentru acestea, repararea și 

întreținerea altor mașini unelte, repararea și întreținerea tractoarelor utilizate în agricultură, repararea și 

întreținerea utilajelor agricole și a utilajelor pentru silvicultură și exploatare forestieră, repararea și 

întreținerea utilajelor metalurgice, repararea și întreținerea utilajelor miniere, utilajelor de construcții, 

utilajelor pentru zăcămintele de petrol și gaze, repararea și întreținerea utilajelor pentru prelucrarea 

produselor alimentare, băuturilor și tutunului, repararea și întreținerea utilajelor pentru industria textilă, a 

îmbrăcămintei și pielăriei, repararea și întreținerea utilajelor pentru industria hârtiei, repararea și întreținerea 

utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului, repararea și întreținerea altor utilaje cu 

destinație specifică din cadrul diviziunii 28, repararea și întreținerea mașinilor de cântărit, repararea și 

întreținerea mașinilor automate de vânzare a produselor, repararea și întreținerea înregistratoarelor de casă, 

rapararea și întreținerea mașinilor de fotocopiat, repararea mașinilor de calculat, electronice sau nu, 
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repararea mașinilor de scris. 

Această clasă exclude: instalarea cuptoarelor și a altor echipamente de încălzire, vezi 4322, repararea 

calculatoarelor, vezi 9511. 

 

3314 Repararea echipamentelor electrice 

Această clasă include repararea și întreținerea bunurilor din cadrul diviziunii 27, cu excepția celor din 

clasele grupei 275 (aparatură de uz casnic). 

Această clasă include: repararea și întreținerea transformatoarelor electrice de retea, de distribuție și 

speciale, repararea și întreținerea motoarelor, generatoarelor și a grupurilor electrogene, repararea și 

întreținerea aparatajului electric de conexiuni și panourile de comandă, repararea și întreținerea releelor și a 

dispozitivelor de comandă industriale, repararea și întreținerea bateriilor de pile electrice și acumulatori, 

repararea și întreținerea echipamentului electric de iluminat, repararea și întreținerea cablurilor conducătoare 

și izolatoare de electricitate pentru circuite electrice. 

Această clasă exclude: repararea și întreținerea calculatoarelor și echipamentelor periferice, vezi 9511, 

repararea și întreținerea echipamentului de telecomunicații, vezi 9512, repararea și întreținerea 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 și întreținerea altor echipamente de transport din cadrul diviziunii 30, cu 

excepția motocicletelor și a bicicletelor. 

Această clasă include: repararea și întreținerea locomotivelor și vagoanelor de cale ferată (exclusiv 

reconstrucția și transformarea industrială), repararea șaretelor și a căruțelor cu tracțiune animală. 

Această clasă exclude: reparațiile capitale și reconstrucția industrială a locomotivelor și vagoanelor de cale 

ferată, vezi 3020, repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, vezi 3040, repararea și întreținerea 

cărucioarelor pentru cumpărături, vezi 3311, repararea și întreținerea motoarelor pentru locomotive, vezi 

3312, repararea și întreținerea motocicletelor, vezi 4540, repararea bicicletelor, vezi 9529. 

 

3319 Repararea altor echipamente 

Această clasă include repararea și întreținerea echipamentelor neincluse în alte grupe ale acestei diviziuni. 

Această clasă include: repararea plaselor de pescuit, inclusiv cârpitul acestora, repararea frânghiilor, 

funiilor, pânzelor de vele și prelatelor, repararea sacilor pentru depozitarea îngrășămintelor și substanțelor 

chimice, repararea sau recondiționarea paleților din lemn, a tamburilor sau cilindrilor de încărcare și a 

articolelor similare, repararea jocurilor cu bile și a altor jocuri acționate prin introducerea unei monede, 

restaurarea orgilor și 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 și modificarea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529. 

 

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 

Această clasă include: vânzarea cu ridicata și cu amănuntul a vehiculelor noi și a celor uzate: autovehicule 

de pasageri, inclusiv autovehicule de pasageri specializate ca ambulanțe și microbuze, etc. (sub 3,5 tone). 

Această clasă include de asemenea vânzarea cu ridicata și cu amănuntul a autovehiculelor de teren ca jeep-

urile (sub 3,5 tone). 

Această clasă exclude: vânzarea cu ridicata și cu amănuntul a pieselor și accesoriilor pentru autovehicule, 

vezi 453, închirierea autovehiculelor cu șofer, vezi 4939, închirierea autovehiculelor fără șofer, vezi 7711. 

 

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor 

Această clasă include: întreținerea și repararea autovehiculelor: reparații mecanice, reparații electrice, 

repararea sistemelor electronice de injecție, întreținerea uzuală (curentă), reparații ale caroseriei, reparații 

ale unor piese ale motorului, spălare, lustruire etc., vopsire, repararea parbrizelor, repararea scaunelor din 
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autovehicule, repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor și a camerelor de aer, tratamentul anti-rugină, 

instalarea de piese și accesorii opționale care nu fac parte din procesul de fabricație. 

Această clasă exclude reșaparea și recondiționarea 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 carburanților, vezi 4730 

 

4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 

Această clasă include: vânzarea cu ridicata și cu amănuntul a motocicletelor, inclusiv a motoretelor, 

vânzarea cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv prin agenți comisionari și case de comenzi prin poștă, de piese 

și accesorii pentru motociclete, întreținerea și repararea motocicletelor. 

Această clasă exclude: vânzarea cu ridicata de biciclete, a pieselor și accesoriilor aferente, vezi 4649, 

vânzarea cu amănuntul de biciclete, a pieselor și accesoriilor aferente, vezi 4764, închirierea de motociclete, 

vezi 7739, repararea și întreținerea bicicletelor, vezi 9529. 

 

Tehnologia informațiilor si telecomunicații 

 

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

Această clasă include fabricarea de semiconductori și alte componente pentru instalații 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 și dispozitive semiconductoare similare, fabricarea de inductori (de 

exemplu bobine de impedanță, transformatoare), de tipul componentelor electronice, fabricarea cristalelor și 

ansamblelor de cristale electronice, fabricarea de solenoizi, comutatoare și traductori pentru aplicații 

electronice, fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate, fabricarea 

componentelor pentru ecrane/display-uri (plasmă, polimeri, LCD), fabricarea diodelor emițătoare de lumină 

(LED). Această clasă include de asemenea: fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, 

cabluri USB, conectori diverși, etc. 

Această clasă exclude: tipărirea"cartelelor inteligente (cardurilor smart)", vezi 1812, fabricarea ecranelor 

pentru calculatoare și televizor, vezi 2620, 2640, fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi 

2612, fabricarea de tuburi de raze X și a dispozitivelor similare de radiații vezi 2660, fabricarea de 

echipamente și instrumente optice, vezi 2670, fabricarea de dispozitive similare pentru aplicații 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 interfața (de exemplu pentru sunet, 

video, control, rețea, 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 și/sau asamblarea calculatoarelor electronice, cum ar fi calculatoare de 

viteză și capacitate de stocare mare, calculatoare de birou, calculatoare portabile și servere precum și 

fabricarea echipamentelor periferice pentru calculatoare, cum ar fi dispozitive de stocare și de intrare/ieșire 



 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest) 
POCU/303/5/2/130177 
 

(imprimante, monitoare, tastaturi). Calculatoarele pot fi analogice, digitale sau hibride. Calculatoarele 

digitale sunt dispozitive care efectuează următoarele operațiuni: (1) stochează programul sau programele de 

prelucrare și datele intermediare necesare pentru execuția acestuia; (2) pot fi programate liber, în 

conformitate cu necesitățile utilizatorului; (3) efectuează calcule aritmetice specificate de către utilizator; (4) 

execută, fără intervenție umană, un program de prelucrare care solicită calculatorului să își modifice 

execuția prin decizia logică în timpul ciclului de prelucrare. Calculatoarele analogice sunt capabile să 

simuleze modele matematice și să cuprindă cel puțin elemente de control și programare analogică. 

Această clasă include: fabricarea de calculatoare de birou, fabricarea de calculatoare portabile (laptop-uri), 

fabricarea de calculatoare de mare viteză și capacitate de stocare mare, fabricarea de minicalculatoare 

portabile (de exemplu PDA - asistent personal digital), fabricarea unităților de disc magnetic și a altor 

dispozitive de stocare, fabricarea de unități 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 și 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 căști pentru simularea realității 

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 multifuncțional capabil a executa două sau mai multe dintre următoarele funcții: printare, scanare, 

copiere, fax. 

Această clasă exclude: reproducerea suporților înregistrați (suporți de calculator, audio, video etc.), vezi 

182, fabricarea componentelor electronice și a ansamblurilor electronice utilizate în calculatoare și unități 

periferice, vezi 261, fabricarea modemurilor interne/externe pentru calculatoare, vezi 2612, fabricarea 

cardurilor, a modulelor și ansamblurilor de interfață, vezi 2612, fabricarea plăcilor cu componente 

electronice asamblate, vezi 2612, fabricarea modemurilor, echipamentelor de transmisie, vezi 2630, 

fabricarea comutatoarelor digitale de comunicații, a echipamentului pentru transmisii de date (de exemplu 

punți, routere, porți), vezi 2630, fabricarea de aparate electronice de larg consum, cum ar fi aparatele de 

redare CD-uri și DVD-uri, vezi 2640, fabricarea monitoarelor de televiziune și a display-urilor, vezi 2640, 

fabricarea consolelor pentru jocuri video, vezi 2640, fabricarea suporților optici și magnetici neînregistrați, 

pentru calculatoare sau alte dispozitive, vezi 2680. 

 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații 

Această clasă include fabricarea echipamentelor de telefonie și de comunicații de date utilizate pentru a 

transmite electronic semnale prin cabluri sau prin aer, cum ar fi transmisiile radio și de televiziune, și 

echipamente de comunicații 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 și pentru fax, 

inclusiv a roboților pentru telefon, fabricarea de echipamente pentru transmisii de date, cum ar fi punți, 

routere și porți, fabricarea antenelor pentru transmisie și recepție, fabricarea echipamentului de televiziune 

prin cablu, fabricarea de echipamente tip pager, fabricarea telefoanelor celulare, fabricarea echipamentului 

mobil de comunicații, fabricarea de echipament de studio și de transmisie pentru radio și televiziune, 

inclusiv a camerelor de televiziune, fabricarea modemurilor, a echipamentelor de transmisie, fabricarea 

sistemelor de alarmă împotriva efracțiilor și de avertizare în caz de incendii, care trimit semnale către o 

stație de control, fabricarea transmițătoarelor de radio și televiziune, fabricarea dispozitivelor de comunicații 

utilizând semnale infraroșii (de exemplu telecomenzi) 

Această clasă exclude: fabricarea componentelor și subansamblelor electronice utilizate în echipamentele de 

comunicații, inclusiv modemurile interne/externe, vezi 2612, fabricarea plăcilor cu circuite imprimate 

asamblate, vezi 2612, fabricarea de calculatoare și de echipamente periferice pentru acestea, vezi 2620, 

fabricarea echipamentului audio și video de larg consum, vezi 2640, fabricarea dispozitivelor GPS, vezi 
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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 și instrumentelor de căutare, detecție, navigație, ghidare 

utilizate în aeronautică și navigația maritimă; dispozitive automate de control și reglare pentru instalații de 

încălzire, climatizare, refrigerare; instrumente și dispozitive pentru măsurarea, afișarea, indicarea, 

înregistrarea, transmiterea și reglarea temperaturii, umidității, presiunii, vidului, combustiei, debitului, 

nivelului, vâscozității, densității, acidității, concentrației și mișcării de rotație; contoare și dispozitive de 

înregistrat pentru fluide; instrumente pentru măsurarea și verificarea caracteristicilor electrice și a 

semnalelor electrice; dispozitive și sisteme deinstrumente pentru analize de laborator ale compoziției sau 

concentrației fizice sau chimice a mostrelor de materiale solide, lichide, gazoase sau materiale compozite; 

alte instrumente de măsură și verificare și părți componente ale acestora. Este inclusă aici și fabricarea 

echipamentelor nonelectrice de măsură, verificare și navigație (cu excepția uneltelor mecanice simple). 

Această clasă include: fabricarea de instrumente pentru motoarele de avion, fabricarea echipamentului de 

testare a emanațiilor automobilelor, fabricarea de instrumente meteorologice, fabricarea echipamentului de 

verificare și inspecție a proprietăților fizice ale materialelor, fabricarea mașinilor poligraf (pentru 

înregistrare), fabricarea instrumentelor de detectare și monitorizare a radiațiilor, fabricarea de instrumente 

topografice, fabricarea termometrelor de tip lichid-în-sticlă și bimetal (cu excepția 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 și 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 și 

navigație maritimă, inclusiv geamandurile sonice, fabricarea de echipament radar, fabricarea dispozitivelor 

GPS, fabricarea de aparate de control a calității mediului și dispozitive automate de control pentru protecția 

mediului, fabricarea echipamentului de măsurare și înregistrare (de exemplu înregistrator de zbor), 

fabricarea detectoarelor de mișcare, fabricarea instrumentelor analitice de laborator (de exemplu echipament 

pentru analiza sângelui), fabricarea plăcilor gradate (scală gradată) de laborator, balanțe, incubatoare și 

diverse aparate de laborator pentru măsurare, verificare, etc., fabricarea altor dispozitive de măsurare și 

control, cum ar fi echipamentul de detectare a radiațiilor, termometrele (cu excepția celor medicale de tip 

bimetalic), instrumente meteorologice. 

Această clasă exclude: fabricarea de roboți pentru telefon, vezi 2630, fabricarea de echipamente pentru teste 

medicale și pentru radiologie, vezi 2660, fabricarea echipamentului optic de poziționare, vezi 2670, 

fabricarea de dictafoane, vezi 2823, fabricarea dispozitivelor de cântărire (altele decât balanțele de 

laborator), nivele, rulete de măsurat etc., vezi 2829, instalarea echipamentelor de măsură și control pentru 

procese industriale, vezi 3320, fabricarea uneltelor mecanice simple de măsurare (de exemplu benzi pentru 

măsurare, șublere, 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 funcție 

de aplicația pentru care sunt destinate, vezi 2612. 

 

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 

Această clasă include fabricarea de fire și cabluri izolate, confecționate din oțel, cupru, aluminiu. 

Această clasă exclude: fabricarea (tragerea) de fire, vezi 2334, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, fabricarea de 

cabluri pentru calculator, imprimantă, cabluri USB și a seturilor de cabluri similare, vezi 2612, fabricarea de 
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seturi de cabluri electrice cu fire izolate și conectori, vezi 2790, fabricarea de seturi de cabluri, echipamente 

de cabluri și 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 și nonconducătoare de 

electricitate pentru circuitele electrice, indiferent de material. 

Această clasă include: fabricarea de dispozitive de conectare, conductori electrici (cu excepția 

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 și 

borne de ieșire electice, fabricarea de cutii pentru conexiunile electrice (de exemplu: cutii de joncțiune, de 

distribuție, de comutare), fabricarea de tubulatură și elemente de legătură pentru circuite electrice, fabricarea 

de echipament pentru stâlpi și linii de transmisie, fabricarea de dispozitive de conexiune izolatoare de curent 

din material plastic, inclusiv cutii de joncțiune din material plastic, plăci frontale și articole similare, 

fitinguri din material plastic pentru liniile de înaltă tensiune și protecții ale comutatoarelor 

Această clasă exclude: fabricarea de piese izolante din ceramică, vezi 2343, fabricarea de componente 

electronice de tip conectori, prize și comutatori, vezi 2612. 

 

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a 

echipamentelor periferice) 

Această clasă include: fabricarea de mașini de calculat, fabricarea de mașini de adunat, case de înregistrare, 

fabricarea de mașini de calculat, electronice sau nu, fabricarea de mașini pentru manipularea corespondenței 

(mașini de ambalat în plicuri și sortat corespondența), de mașini de adunat (coli), fabricarea de mașini de 

scris, fabricarea de mașini de stenografiat, fabricarea de echipament de birou pentru îndosariere (coperți de 

plastic sau șnur de legare), fabricarea de mașini de emis bilete, fabricarea de mașini de numărat și ambalat 

monede, fabricarea de mașini de ascuțit creioane, fabricarea de aparate de capsat și de îndepărtat capsele, 

fabricarea de mașini de vot, fabricarea de distribuitoare pentru benzi adezive, fabricarea de mașini de 

perforat, fabricarea de case de înregistrare, ce operează mecanic, fabricarea de aparate de fotocopiat, 

fabricarea de cartușe cu toner, fabricarea de table școlare, table albe, table pentru marker, etc., fabricarea de 

dictafoane. 

Această clasă exclude fabricarea de calculatoare și de echipamente periferice, vezi 2620. 

 

4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului  

Această clasă include comerțul cu ridicata al calculatoarelor și echipamentelor periferice, comerțul cu 

ridicata al software-ului. 

Această clasă exclude: comerțul cu ridicata al componentelor electronice, vezi 4652, comerțul cu ridicata al 

echipamentelor de birou (exceptând calculatoarele și echipamentele periferice), vezi 4666. 

 

4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații  

Această clasă include: comerțul cu ridicata al lămpilor și tuburilor electronice, comerțul cu ridicata al 

dispozitivelor semiconductoare, comerțul cu ridicata al microcipurilor și circuitelor integrate, comerțul cu 

ridicata al circuitelor imprimate, comerțul cu ridicata al casetelor audio și video neînregistrate, al 

dischetelor, al discurilor magnetice și optice (CD-uri, DVD-uri), comerțul cu ridicata al echipamentelor 

telefonice și de comunicații. 

Această clasă exclude comerțul cu ridicata al casetelor audio și video înregistrate, CD-urilor și DVD-urilor 

înregistrate, vezi 4643, comerțul cu ridicata al calculatoarelor și echipamentelor periferice, vezi 4651. 

 

4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 

Această clasă include comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor de birou, cu excepția 
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calculatoarelor și echipamentelor periferice ale calculatoarelor. 

Această clasă exclude comerțul cu ridicata al calculatoarelor și echipamentelor periferice, vezi 4651, 

comerțul cu ridicata al pieselor electronice și echipamentelor telefonice și de comunicații, vezi 4652. 1. 

 

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine 

specializate 

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 și 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 piață pe cont propriu: sisteme de operare, aplicații pentru 

întreprinderi și alte aplicații. 

Această clasă exclude: reproducerea de produse software, vezi 1820, vânzarea cu amănuntul de programe 

software de utilizare generală, vezi 4741, producția de software neasociată cu editarea, inclusiv transpunerea 

sau adaptarea software-ului nespecializat pentru o anumită piață, pe bază de tarif sau contract, vezi 6201, 

furnizarea on-line de programe software (găzduirea de aplicații și servicii de furnizare a acestora), vezi 

6311. 

 

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 

Această clasă cuprinde activități de expoatare, întreținere și furnizare a accesului la facilitățile de transmisie 

a vocii, datelor, a unui text, a sunetelor și imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicații 

formată din rețele de cabluri. Facilitățile de transmisie care desfășoară aceste activități se bazează pe o 

singură tehnologie, fie pe o combinație de tehnologii. 

În mod specific, aceste activități includ: 1) exploatarea și întreținerea instalațiilor de comutare și transmitere 

pentru a asigura comunicația între doua puncte prin intermediul: liniilor terestre, a microundelor sau o 

combinație de linii terestre și conexiuni prin 

satelit, 2) exploatarea sistemelor de distribuție prin cablu (de exemplu: pentru distribuția de date și semnale 

de televiziune), 3) furnizarea de servicii de comunicații telegrafice precum și a altor comunicații non-vocale. 

Această clasă include, de asemenea, asigurarea accesului la Internet prin operatorul infrastructurii de rețele 

cu cablu. 

Această clasă exclude recomercializarea serviciilor de telecomunicații, vezi 6190. 

 

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit) 

Această clasă include activități de expoatare, întreținere și asigurare a accesului la facilitățile de transmisie a 

vocii, datelor, informațiilor, sunetelor și imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicații fără 

cablu. 

Aceste facilități oferă transmisia multidirecțională prin intermediul undelor aeriene și se bazează fie pe 

tehnologie unică fie pe o combinație de tehnologii. Se mai includ activitățile de întreținere și exploatare a 

facilităților de comunicații prin pager, precum și a rețelelor de telecomunicații de telefonie celulară și altor 

tipuri de telecomunicații prin rețele fără cablu. 

Această clasă include de asemenea asigurarea accesului la internet prin operatorul infrastructurii de rețele 

fără cablu. 

Această clasă exclude recomercializarea serviciilor de telecomunicații, vezi 61901. 6130 Activități de 

telecomunicații prin satelit 
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Această clasă include activități de expoatare, întreținere și asigurare a accesului la facilitățile de transmisie a 

vocii, datelor, informațiilor, sunetelor și imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de telecomunicații prin 

satelit. 

Această clasă include de asemenea furnizarea programelor audio și video, primite de la canalele, rețelele și 

stațiile de televiziune sau rețele de radio, către consumatori, prin sisteme de satelit casnice. Unitățile 

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 telecomunicații, vezi 6190 

 

6190 Alte activități de telecomunicații 

Această clasă include furnizarea de telecomunicații specializate, cum ar fi operații de urmărire prin satelit, 

telemetrie și exploatarea stațiilor radar, exploatarea stațiilor terminale de satelit și a facilităților anexe, 

conectate operațional cu unul sau mai multe sisteme de comunicații terestre și capabile de a transmite sau de 

a recepționa informații de la sateliți, asigurarea accesului la Internet prin rețele, 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 și Internet în unități deschise publicului, asigurarea serviciilor telecomunicațiilor prin 

conexiuni telecom existente: furnizarea de servicii de telefonie prin Internet, recomercializarea de servicii de 

telecomunicații (adică achiziționarea și revânzarea capacității rețelei fără a furniza servicii suplimentare). 

Această clasă exclude asigurarea accesului la internet de către operatorii infrastructurii de telecomunicații, 

vezi 6110, 6120, 6130 

 

6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client) 

Această clasă include activitățile de scriere (programare), modificare, testare și asistență privind produsele 

software. Este asemenea inclusă scrierea de programe urmând indicațiile utilizatorilor (programe orientate 

pe client). 

Această clasă include proiectarea structurii și conținutului și/sau scrierea codului de calculator necesar 

pentru a crea și implementa: sisteme software, aplicații software, baze de date, pagini web, adaptarea 

software-ului potrivit cerințelor specifice, adică modificarea și configurarea unei aplicații existente astfel 

încât devine compatibilă și funcțională, potrivit mediului sistemului informatic al clientului. 

Această clasă exclude: publicarea pachetelor de programe, vezi 5829, transpunerea sau adaptarea software-

ului nespecializat pentru o anumită piață, pe cont propriu, vezi 5829, planificarea și proiectarea sistemelor 

de calcul electronic ce integrează echipament, software și tehnologii de comunicații, chiar dacă software-ul 

furnizat este o componentă integrantă, vezi 6202 

 

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației 

Această clasă include planificarea și proiectarea sistemelor de calculatoare ce integrează hardware, software 

și tehnologii de comunicații. Serviciile de consultanță pot include și activitatea de pregătire a utilizatorilor. 

 

6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul 

Această clasă include: activități de management și exploatare, în locație, a sistemelor de calculatoare ale 

clienților și/sau a facilităților de prelucrare a datelor, precum și serviciile anexe pentru acestea. 

 

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației 

Această clasă include alte activități privind tehnologia informației și activități anexe care nu sunt clasificate 

în altă parte, cum ar fi: servicii de recuperare a informațiilor din calculatoare în caz de dezastru, instalarea 

calculatoarelor personale, servicii de instalare a software 

Această clasă exclude: instalarea calculatoarelor de mare viteză și capacitate de stocare (mainframe) și a 

echipamentelor similare, vezi 3320, programe pentru calculator, vezi 6201 

- consultanță privind calculatoarele, vezi 6202, activități de management a mijloacelor de calcul, vezi 6203, 
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prelucrarea datelor și 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 și activități conexe. Sunt incluse activități specializate de găzduire, cum ar fi găzduirea paginilor 

web, servicii de streaming (organizare fluxuri) sau găzduire de aplicații. 

Activitățile de prelucrare a datelor includ prelucrarea completă și elaborarea de rapoarte specializate pe baza 

datelor furnizate de către clienți sau asigurarea prelucrării automate a datelor și servicii de introducere a 

datelor, inclusiv activități de rulare a bazei de date (executare funcțiuni). 

Această clasă exclude activitățile unde furnizorul folosește 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 și întreține 

bazele de date extensibile cu adrese Internet, într-un format ușor de căutat, operarea altor site-uri web care 

acționează ca portaluri pentru Internet, cum sunt site-urile media care oferă un conținut actualizat periodic. 

Această clasă exclude activitatea de editare a cărților, ziarelor, jurnalelor pe Internet, vezi diviziunea 58, 

activitatea de difuzare a programelor pe Internet, vezi diviziunea 60 

 

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a. 

Această clasă include alte activități de servicii informaționale neclasificate în altă parte, cum ar fi: servicii 

de informație telefonică bazate pe calculator, servicii de căutare a informațiilor, pe bază de tarif sau 

contract, servicii de grupare a știrilor; informații din ziare, etc. 

Această clasă exclude activități ale centrelor de intermediere telefonică (call centre), vezi 8220 

 

9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 

Această clasă include repararea echipamentului electronic, cum ar fi calculatoarele, mașinile de calculat și 

echipamentele periferice. 

Această clasă include repararea și întreținerea de: calculatoare de birou, calculatoare portabile (laptop-uri), 

unități de disc magnetic, unități optice și alte dispozitive de stocare, unități de disc optic (CD-RW, CD-

ROM, DVD-ROM,. DVD-RW), imprimante, monitoare, tastaturi, mouse-uri, joystick-uri și accesorii pentru 

acestea, modemuri interne și externe, terminale de computer specializate, servere, scanere, inclusiv scanere 

pentru coduri de bare, cititoare de cartele inteligente (smart card), căști pentru simularea realității virtuale, 

proiectoare pentru calculator. Această clasă include de asemenea repararea și întreținerea 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 și întreținerea echipamentelor de tip modem, vezi 9512 

 

9512 Repararea echipamentelor de comunicații 

Această clasă include repararea și întreținerea echipamentelor de comunicații cum ar fi: telefoane fără fir, 

telefoane celulare, echipamente modem, fax-uri, echipament de transmitere pentru comunicații ( de 

exemplu. routere, punți, modemuri), aparate de radio emisie-recepție, camere profesionale video și de 

televiziune 

 

 

 

 

Procesarea alimentelor și băuturilor 
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1011 Prelucrarea și conservarea cărnii 

Această clasă include: activități ale abatoarelor angajate în sacrificarea, sortarea sau ambalarea cărnii: vită, 

porc, miel, iepure, oaie, etc., producția de carne proaspătă, refrigerată sau congelată, în carcase, producția de 

carne proaspătă, refrigerată sau congelată, tranșată. 

Această clasă include de asemenea: sacrificarea și prelucrarea balenelor, pe uscat sau pe vase specializate, 

producția de piei brute și piei prelucrate provenite de la abatoare, inclusiv obținerea lânii de oaie, producția 

de untură și alte grăsimi comestibile de origine animală, prelucrarea organelor și măruntaielor de animale, 

producția de lână trasă 

Această clasă exclude: producția grăsimii comestibile de pasăre, vezi 1012, ambalarea cărnii, vezi 8292 

 

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre 

Această clasă include: activități ale abatoarelor angajate în sacrificarea, prelucrarea sau conservarea cărnii 

de pasăre, producția de carne de pasăre proaspătă, refrigerată sau congelată si tranșarea acesteia în porții, 

producția grăsimilor comestibile de pasăre 

Această clasă include de asemenea: producția de pene și puf Această clasă exclude: ambalarea cărnii, vezi 

8292 

 

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

Această clasă include: producția de carne uscată, sărată sau afumată, fabricarea preparatelor din carne: 

cârnați, salam, pateu, șuncă fiartă, etc. 

Această clasă exclude: fabricarea de preparate refrigerate si a mâncărurilor din carne de pasăre, vezi 1085, 

fabricarea supelor conținând carne, vezi 1089, comerțul cu ridicata al cărnii și al produselor din carne, vezi 

4632, ambalarea cărnii, vezi 8292 

 

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor 

Această clasă include: activitatea de preparare și conservare a peștelui, crustaceelor și moluștelor și anume: 

refrigerarea, congelarea, uscarea, afumarea, sărarea, punerea la saramură, conservarea etc., obținerea de 

preparate din pește, crustacee și moluște: fileuri de pește, icre, caviar, înlocuitori de caviar etc., producția de 

făină de pește destinată consumului uman sau pentru hrana animalelor, producția de făină și produse 

solubile din pește și din alte animale acvatice, improprii pentru consumul uman 

Această clasă include de asemenea: activitatea navelor angajate numai în prelucrarea și conservarea peștelui 

(nave uzină), activitatea de prelucrare a algelor marine Această clasă exclude: activitățile de prelucrare și 

conservare a peștelui de către navele angajate în activitatea de pescuit vezi 0311, activitățile de prelucrare a 

cărnii de balenă, pe uscat sau pe vase specializate, vezi 1011, producția de uleiuri și grăsimi din materii 

marine, vezi 1041, fabricarea mâncărurilor din pește congelat, etc., vezi 1085, fabricarea supelor de pește, 

vezi 1089 

 

1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor 

Această clasă include: prelucrarea și conservarea cartofilor: fabricarea preparatelor din cartofi congelați, 

fabricarea piureului din cartofi deshidratați, fabricarea snacks-urilor din cartofi, fabricarea cartofilor pai, 

fabricarea făinii și a pudrei de cartofi 

Această clasă include de asemenea: curățarea (cojirea) industrială a cartofilor 

 

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume 

Această clasă include: fabricarea sucurilor de fructe sau legume 

Această clasă include de asemenea: fabricarea concentratelor din fructe și legume proaspete 

 

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. 

Această clasă include: fabricarea produselor alimentare conținând în principal fructe sau legume, cu 
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excepția mâncărurilor gata preparate sub formă congelată sau de conserve, activitatea de conservare a 

fructelor, nucilor sau legumelor: congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oțet, ambalarea în cutii de 

conserve etc., fabricarea produselor alimentare din fructe și legume, fabricarea gemurilor, marmeladelor și 

jeleurilor, prăjirea nucilor, fabricarea preparatelor și pastelor din nuci 

Această clasă include de asemenea: fabricarea preparatelor alimentare perisabile din fructe și legume, ca de 

exemplu: salate, amestecuri de salate ambalate (împachetate), legume curățate 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 și 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, rapiță, muștar, in, etc., fabricarea făinii sau a pulberii nedegresate din semințe oleaginoase, nuci sau 

sâmburi oleaginoși, fabricarea uleiurilor vegetale rafinate: ulei de măsline, ulei de soia etc., operațiunile de 

prelucrare a uleiurilor vegetale: suflare, fierbere, deshidratare, hidrogenare etc. 

Această clasă include de asemenea: fabricarea uleiurilor și grăsimilor animale necomestibile, activitatea de 

extracție a uleiurilor din pește și mamifere marine, producția turtelor din semințe de bumbac și a altor 

produse reziduale ale producției de ulei 

Această clasă exclude: obținerea (topirea) și rafinarea unturii și a altor grăsimi animale comestibile, vezi 

1011, fabricarea margarinei, vezi 1042, măcinarea umedă a porumbului, vezi 1062, fabricarea uleiului de 

porumb, vezi 1062, producția de uleiuri esențiale, vezi 2053, tratarea uleiului și a grăsimilor prin procese 

chimice, vezi 2053 

 

1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare 

Această clasă include: fabricarea margarinei, fabricarea amestecurilor și a altor produse tartinabile, 

fabricarea grăsimilor combinate pentru gătit1. 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor 

Această clasă include: prelucrarea laptelui lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat și/ 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 și a laptelui 

bătut, fabricarea zerului, fabricarea cazeinei sau lactozei 

Această clasă exclude: producția de lapte brut de vacă, vezi 0141, producția de lapte brut de oaie, capră, 

iapă, măgăriță, cămilă etc., vezi 0143, 0144, 0145, fabricarea laptelui care nu provine din lăptării și a 

înlocuitorilor de brânză, vezi l089 

 

1052 Fabricarea înghețatei 

Această clasă include: fabricarea înghețatei și a altor produse comestibile asemănătoare înghețatei cum este 

sorbetul 

Această clasă exclude: activități ale cofetăriilor specializate în producerea înghețatei, vezi 5610 

 

1061 Fabricarea produselor de morărit 

Această clasă include: activități de morărit: producerea de făină, tărâțe, pudră sau pelete din grâu, secară, 

ovăz, porumb și alte cereale, activități de măcinare a orezului: producerea de orez decorticat, măcinat, neted, 

glasat, semi-fiert sau convertit; producția de făină din orez, activități de măcinare a legumelor pentru 

obținerea 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 și făină mixtă 

preparată și a aluaturilor pentru pâine, prăjituri, biscuiți sau cozonac 

Această clasă exclude: fabricarea făinii și a pudrei de cartofi, vezi 1031, măcinarea umedă a porumbului, 
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vezi 1062 

 

1062 Fabricarea amidonului și 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 și a înlocuitorilor de tapioca preparați din amidon, fabricarea uleiului de porumb 

Această clasă exclude: fabricarea lactozei (zahăr din lapte), vezi 1051, producția 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 specialități de pâine (chifle), 

produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc. 

Această clasă exclude: fabricarea produselor de panificație uscate, vezi 1072, fabricarea pastelor făinoase, 

vezi 1073, coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat, vezi diviziunea 56 

 

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de 

patiserie 

Această clasă include: fabricarea pișcoturilor, biscuiților și a altor produse de brutărie “uscate", fabricarea 

produselor de patiserie și a prăjiturilor conservate, fabricarea produselor pentru gustări (prăjituri de casă, 

biscuiți, covrigi etc.), dulci sau sărate 

Această clasă exclude: fabricarea snacks-urilor din cartofi, vezi 1031 

  

1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare  

Această clasă include: fabricarea pastelor făinoase: macaroane și tăiței, fie ca sunt gătite sau umplute, 

fabricarea cuș-cuș-ului, fabricarea produselor din paste făinoase conservate sau congelate 

Această clasă exclude: fabricarea felurilor de mâncare pregătite din cuș-cuș, vezi 1085, fabricarea supelor 

care conțin paste făinoase, vezi 1089 

 

1081 Fabricarea zahărului 

Această clasă include: fabricarea sau rafinarea zahărului (sucroză) și a înlocuitorilor de zahăr din: sucul de 

trestie de zahăr, sfeclă, arțar și palmier, fabricarea siropurilor de zahăr, fabricarea melaselor, fabricarea 

siropului și zahărului de arțar 

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 și a specialităților de ciocolată, fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, 

ciocolată albă, fabricarea gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, nucilor, cojilor de fructe și a 

altor părți ale plantelor (fructe confiate), fabricarea dulciurilor sub formă de tablete și pastile 

Această clasă exclude: fabricarea zahărului din sucroză, vezi 1081 

 

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei 

Această clasă include: decofeinizarea și prăjirea cafelei, fabricarea produselor din cafea: cafea măcinată, 

cafea solubilă, extracte și concentrate din cafea, fabricarea înlocuitorilor de cafea, fabricarea amestecurilor 

de ceai și maté, fabricarea extractelor și preparatelor pe bază de ceai sau mate 

Această clasă include de asemenea: fabricarea infuziilor din plante (mentă, verbină, mușețel etc.) 

Această clasă exclude: fabricarea inulinei, vezi 1062, fabricarea băuturilor spirtoase, berii, vinului și a 

băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea 11, prepararea produselor din plante pentru uz farmaceutic, vezi 2120 
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1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor 

Această clasă include: fabricarea mirodeniilor, sosurilor și condimentelor: maioneză, făină și pudră de 

muștar, muștar preparat etc., fabricarea oțetului 

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 și gătite). 

Aceste mâncăruri sunt de obicei ambalate și 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 conțină minimum doua ingrediente distincte (fără condimente) Această clasă 

include: fabricarea mâncărurilor din carne, inclusiv carne de pasăre, fabricarea mâncărurilor din pește, 

inclusiv pește cu cartofi prăjiți, fabricarea mâncărurilor preparate din legume, fabricarea de pizza congelată 

sau altfel conservată 

Această clasă include de asemenea: fabricarea de specialități locale și naționale 

Această clasă exclude: fabricarea mâncărurilor preparate proaspăt sau mâncărurilor cu mai puțin de doua 

ingrediente, vezi clasă corespondentă în diviziunea 10, fabricarea mâncarurilor preparate perisabile, vezi 

1089, vânzarea cu amănuntul, în magazine, a mâncărurilor preparate și a felurilor de mâncare, vezi 4711, 

4729, vânzarea cu ridicata a mâncărurilor preparate și a felurilor de mâncare, vezi 4638, activitatea 

desfășurată de furnizorii de servicii alimentare, vezi 5629 

 

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice 

Această clasă include: fabricarea alimentelor pentru utilizări nutriționale speciale: lapte praf pentru sugari, 

lapte și alte alimente speciale pentru copii mici, alimente pentru sugari, alimente cu aport scăzut și redus de 

calorii, pentru controlul greutății, alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale, alimente cu conținut 

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 n.c.a. 

Această clasă include: fabricarea de supe și ciorbe, fabricarea de miere artificială și 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 și sucurilor din carne, 

pește, crustacee sau moluște, fabricarea laptelui obținut în afara lăptăriilor și 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 și legume, vezi 1039, fabricarea 

de pizza congelată sau altfel conservată, vezi 1085, fabricarea băuturilor spirtoase, a berii, vinului și 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 comerțului cu ridicată) și 8292 (dacă este efectuată pe 

bază de plată sau contract) 
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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 și îmbuteliere a vinului, fabricarea 

vinului cu conținut scăzut de alcool sau fără alcool, 

Această clasă exclude: activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a 

comerțului cu ridicata ) și 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 conțin vinuri din 

fructe 

Această clasă exclude: activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a 

comerțului cu ridicată) și 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract) 

 

1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare 

Această clasă include: fabricarea vermutului și a altor băuturi similare 

Această clasă exclude: activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a 

comerțului cu ridicată) și 8292 (dacă este efectuată pe bază de plată sau contract). 

 

1105 Fabricarea berii 

Această clasă include: fabricarea băuturilor din malț, cum sunt berea, berea neagră 

Această clasă include de asemenea: fabricarea berii cu conținut redus de alcool și a berii fără alcool 

 

1106 Fabricarea malțului 

 

1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 

Această clasă include: fabricarea băuturilor nealcoolice, cu excepția berii și vinului fără alcool, producția de 

ape minerale naturale și alte ape îmbuteliate, fabricarea băuturilor răcoritoare, băuturi nealcoolice aromate 

și/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi din fructe, ape tonice etc. 

Această clasă exclude: fabricarea de sucuri din fructe și legume, vezi 1032, fabricarea băuturilor pe bază de 

lapte, vezi 1051, fabricarea produselor din cafea, ceai și 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 înghețatei, vezi 1052, activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă 

este efectuată ca parte a comerțului cu ridicata) 

și 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 clienți, fie că sunt serviți 

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 și servirea meselor pentru 

consumul imediat din autovehicule sau cărucioare fără motor. 

Această clasă include activități din: restaurante, bufete expres, restaurante fast-food, pizzerii, unități de 

alimentație care servesc pentru acasă, vânzători ambulanți la tonete de înghețată, cărucioare mobile care 

vând mâncare, prepararea hranei la standuri din piețe 

Această clasă include de asemenea: activități ale restaurantelor și barurilor conexe transportului, atunci când 
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sunt efectuate de unități distincte, altele decât unitățile de transport Această clasă exclude: vânzarea cu 

amănuntul a mâncării prin intermediul mașinilor automate, vezi 4799, activitatea de concesionare a unităților 

de alimentație, vezi 5629 

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 

Această clasă include asigurarea serviciilor de alimentație bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, în 

locația specificată de către client, pentru un anumit eveniment. 

Această clasă exclude: fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revânzării, vezi 1089, comerț cu 

amănuntul al produselor alimentare perisabile, vezi diviziunea 47 

 

5629 Alte servicii de alimentație n.c.a. 

Această activitate include catering-ul industrial, adică asigurarea serviciilor de alimentație bazate pe 

aranjamente contractuale cu clientul, pentru o perioadă de timp determinată. Este inclusă de asemenea 

activitatea unităților alimentare concesionate în cadrul bazelor sportive și al altor unități similare. Hrana este 

adesea preparată într-o unitate centrală. 

Această clasă include: furnizori de servicii de alimentație pentru contractori (de exemplu: companii de 

transport), activitatea unităților de alimentație concesionate în cadrul bazelor sportive și al unităților similare, 

activitatea cantinelor sau bufetelor (de exemplu pentru fabrici, birouri, spitale sau școli) pe bază de concesionare 

Această clasă exclude: fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revânzării, vezi 1089, comerțul 

cu amănuntul al produselor alimentare, vezi diviziunea 47 

 

Sanatate si produse farmaceutice 

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 

Aceasta clasa include: producerea de substanțe active din punct de vedere medicinal, ce urmează a fi 

utilizate pentru proprietățile lor farmacologice, la fabricarea medicamentelor: antibiotice, vitamine de bază, 

acid salicilic și O-acetilsalicilic, etc.; prelucrarea sângelui Această clasă include de asemenea: fabricarea 

zaharurilor pure din punct de vedere chimic, prelucrarea secrețiilor glandelor și fabricarea extractelor 

glandulare. 

 

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 

Această clasaă include fabricarea medicamentelor: antiseruri și alte fracții ale sângei, vaccinuri, diverse 

medicamente, inclusiv preparate homeopatice, fabricarea produselor chimice contraceptive pentru uz extern și 

medicamente contraceptive hormonale, fabricarea preparatelor de diagnosticare medicală, inclusiv teste de 

sarcină, fabricarea substanțelor de diagnosticare radioactivă in-vivo, fabricarea de substanțe farmaceutice 

biotehnice. 

Această clasă include de asemenea: fabricarea vatei, tifonului, feșelor, 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, mușețel), etc. vezi 1083; fabricarea 

materialelor pentru plombe dentare și a cimentului dentar, vezi 3250; fabricarea cimenturilor pentru 

reconstrucția oaselor, vezi 3250; fabricarea perdelelor, cortinelor chirurgicale, vezi 3250; comerțul en gros cu 

produse farmaceutice, vezi 4646; comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice, vezi 4773; activitatea de 

cercetare-dezvoltare în domeniul produselor farmaceutice și 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 științifică); fabricarea de echipamente cu raze X, beta și gamma- fabricarea de aparate de 

tomografie computerizate; fabricarea de tomografe cu emisie de pozitroni (PET)ș fabricarea de echipamente 

de rezonanță magnetică (MRI); fabricarea de echipamente medicale cu ultrasunete; fabricarea de 
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electrocardiografe; fabricarea de echipamente medicale endoscopice; fabricarea de echipamente 

medicale cu laser; fabricarea de stimulatoare cardiace; fabricarea de proteze auditive. 

Această clasaă include de asemenea: fabricarea de echipament de tratare prin iradiere a alimentelor și 

laptelui. 

Această clasă exclude: fabricarea paturilor de bronzat, vezi 2899 

 

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice 

Această clasă cuprinde aparatura de laborator, instrumente chirurgicale și medicale, dispozitive și accesorii 

chirurgicale, echipamente și aparate stomatologice, articole ortodontice, proteze dentare și dispozitive 

ortodontice. Tot aici este inclus și mobilierul medical. 

Această clasă include: fabricarea de pânze chirurgicale și catgut; fabricarea de plombe dentare și cimenturi 

utilizate în stomatologie (cu excepția adezivilor sau cimentului pentru proteze), ceară dentară și alte gipsuri 

dentare; fabricarea de cimenturi pentru reconstrucția osoasă; fabricarea de cuptoare din laboratoarele dentare; 

fabricarea de aparatură de laborator pentru curățire cu ultrasunete; fabricarea de sterilizatoare de laborator; 

fabricarea de aparate de distilat și centrifugă de laborator; fabricarea de mobilier medical, chirurgical, 

stomatologic sau de uz veterinar; mese pentru operații; paturi de spital cu dispozitive mecanice; scaune 

stomatologice; abricarea de plăci și șuruburi pentru oase, seringi, ace pentru acestea, catetere, canule etc.; 

fabricarea de instrumente stomatologice (inclusiv scaunele stomatologice având încorporat echipamentul 

stomatologic); fabricarea de dinți artificiali, punți dentare etc., în laboratoare stomatologice; fabricarea de 

dispozitive ortopedice și proteze; fabricarea de ochi din sticlă; fabricarea termometrelor medicale; abricarea 

de articole oftalmice, ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile șlefuite conform rețetei, lentile de contact, 

ochelari de protecție; fabricarea de stimulatoare cardiace. 

Această clasă exclude: fabricarea de adezivi pentru proteze dentare, vezi 2042; fabricarea de echipament 

electromedical și a celui pentru electroterapie, vezi 2660; fabricarea de scaune pe rotile, vezi 3092; activități ale 

opticienilor, vezi 4778 

 

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 

Această clasă include: comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice și 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 și ortopedice, în magazine specializate 7500 

Activități veterinare 

Această clasă include: activități de îngrijire și control al sănătății pentru animalele de fermă; activități de 

îngrijire și control al sănătății pentru animalele de companie. 

Aceste activități sunt efectuate de către veterinari calificați care lucrează în spitale veterinare, precum și în ferme, 

adăposturi de animale sau în gospodăriile populației, în cabinete proprii de consultații sau operații, ori în alte 

locații 

Această clasă include de asemenea: activități ale asistenților veterinari sau ale altor categorii de personal 

veterinar auxiliar; activități de patologie clinică și alte activități de diagnosticare referitoare la animale;  

activități de ambulanță pentru animale. 

Această clasă exclude: activități de găzduire a animalelor de fermă, fără asistență medicală, vezi 0162; tunsul 

oilor, vezi 0162; servicii de testare a turmelor, servicii de mânare a turmelor, servicii de păscut, vezi 0162; 

activități legate de inseminarea artificială, vezi 0162; activități de găzduire a animalelor de companie, fără 

asistență medicală, vezi 9609 

 

8610 Activități de asistență spitalicească 
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Această clasă include: - activități ale spitalelor pe termen lung sau scurt, adică activități medicale, de diagnostic 

și de tratament, ale spitalelor generale (de exemplu spitale județene și orășenești, spitale ale organizațiilor non-

profit, spitale universitare, spitale militare și spitale din penitenciare) și spitalelor specializate (de exemplu spitale 

psihiatrice și de dezintoxicare, spitale pentru boli infecțioase, maternități, sanatorii specializate), etc. 

Activitățile sunt orientate în special către pacienții internați și sunt efectuate sub directa supraveghere a 

medicilor și includ: servicii ale personalului medical și paramedical; servicii ale laboratoarelor și facilităților 

tehnice, inclusiv servicii de radiologie și anestezie; servicii ale camerelor de urgență; asigurarea de servicii în 

sălile de operații, servicii farmaceutice, servicii de asigurare a hranei și alte servicii de asistență spitalicească; 

servicii ale centrelor de planificare familială care asigură tratamente medicale cum ar fi sterilizare și 

întreruperi de sarcină, cu cazare. 

Această clasă exclude: analize de laborator și inspecția tuturor tipurilor de materiale și produse, cu excepția 

analizelor medicale, vezi 7120; activități veterinare, vezi 7500; activități referitoare la sănătatea umană 

pentru personalul militar aflat în teatrele de operațiuni, vezi 8422; activități de asistență stomatologică de 

natură generală sau specializată, de exemplu stomatologie, stomatologie endodontică și pediatrică, patologie 

orală, activități ortodontice, vezi 8623; servicii de consultații particulare pentru pacienți, vezi 862; analize 

medicale efectuate de laboratoare ce se afla în afara spitalelor, vezi 8690; activități de transport cu 

ambulanțele, vezi 8690. 

 

8621 Activități de asistență medicală generală 

Această clasă include: consultații și tratamente medicale în domeniul medicinei generale, efectuate de către 

medicii generaliști. 

Aceast clasă exclude: activitătți de asistență spitalicească pentru pacienții internați, vezi 8610ș activități 

paramedicale ale moașelor, infirmierelor și fizioterapeuților, vezi 8690. 

 

8622 Activități de asistență medicală specializată 

Această clasă include: consultații și tratamente medicale de specialitate în diverse domenii, acordate de către 

medici specialiști și chirurgi. 

Această clasă include de asemenea: centre de planificare familială care oferă tratamente medicale cum ar fi 

sterilizarea și întreruperea de sarcină, fără cazare. 

Această clasă exclude: activități de asistență spitalicească pentru pacienții internați, vezi 8610; activități ale 

moașelor, fizioterapeuților și a personalului paramedical, vezi 8690. 

 

8623 Activități de asistență stomatologică 

Această clasă include: activități de asistență stomatologică de natură generală sau specializată, de exemplu 

stomatologie, endodontică și pediatrică, patologie orală; activități ortodontice. 

Această clasă include de asemenea: activități de chirurgie stomatologică. 

Această clasă exclude: fabricarea de dinți artificiali, proteze și dispozitive protetice executate de laboratoarele 

dentare, vezi 3250; activități de asistență spitalicească pentru pacienții internați, vezi 8610; activități ale 

personalului paramedical stomatologic cum ar fi paramedicii de igienă dentară, vezi 8690. 

 

8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană 

Această clasă include: activități referitoare la sănătatea umană, ce nu sunt efectuate în spitale sau de către 

medici sau dentiști cum sunt: activități ale infirmierelor, moașelor, fizioterapeuților sau a altor paramedici în 

domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, chiropracticii, 

acupuncturii etc. 

Aceste activități pot fi efectuate în clinici medicale, de tipul celor atașate întreprinderilor, școlilor, azilelor de 

bătrâni, sindicatelor și confederațiilor sindicale și în centre de sănătate, altele decât spitalele, precum și în 

cabinete particulare sau la domiciliul pacienților. 

Această clasă include de asemenea: activități ale personalului paramedical stomatologic cum sunt specialiștii 
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în terapie dentară, infirmiere dentare din școli și personalul paramedical de igienă dentară, care pot activa 

independent de medicul stomatolog, dar sunt periodic supravegheați de către acesta; activități ale 

laboratoarelor medicale cum ar fi: laboratoare de radiologie și alte centre de diagnostic similare; laboratoare 

de analiza sângelui; activități ale băncilor de sânge, băncilor de spermă, băncilor de organe pentru transplant 

etc.; transportul pacienților, cu ambulanța, inclusiv avioane. Aceste servicii sunt asigurate adesea în timpul 

urgențelor medicale. 

Această clasă exclude: fabricarea de dinți artificiali, proteze și dispozitive protetice executate de laboratoarele 

dentare, vezi 3250; transferul pacienților, fără echipament de salvare sau personal medical, vezi diviziunile 

49, 50, 51; analizele de laborator altele decât cele medicale, vezi 7120; activitțți de testare în domeniul 

igienei alimentare, vezi 7120; activități de asistență spitalicească, vezi 8610; activități de asistență medicală și 

stomatologică, vezi 862; activități ale centrelor de îngrijire medicală la domiciliu, vezi 8710. 

 

8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală 

Această clasaă include: activități ale: căminelor de bătrâni cu îngrijire medicală - caselor de 

convalescență; caselor de odihnă cu îngrijire medicală; centrelor de îngrijire medicală; căminelor-spita. 

Această clasă exclude: servicii la domiciliu asigurate de către profesioniști în asistența medicală, vezi 

diviziunea 86; activități ale căminelor de bătrâni fără îngrijire medicală, sau cu o îngrijire minimă, vezi 8730; 

activități de asistență socială cu cazare, cum ar fi: orfelinate, cămine pentru copii, adăposturi temporare pentru 

persoane fără locuință, vezi 8790. 

 

8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale Această clasă 

include asigurarea de îngrijire medicalaă (dar nu asisteță spitalicescă autorizată) acordată persoanelor retardate 

mintal, boli mintale sau dependente de droguri. Centrele oferă cazare, pensiune, supraveghere de protecție și 

consiliere și, într-o oarecare măsură, asistență medicală. 

Această clasă include: activități ale: unităților pentru tratarea alcoolismului și a dependenței de droguri; 

sanatoriilor pentru convalescenți care au suferit boli psihice; centrelorăămin pentru pacienții cu tulburări 

emoționale; așezămintelor pentru pacienții retardați mintal; centrelor de reabilitare a sănătății mintale. 

Această clasă exclude: spitale de boli mintale, vezi 8610; activități de asistență socială cu cazare, cum sunt 

adăposturile temporare pentru persoane fără locuință, vezi 8790. 

 

8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se 

îngriji singure 

Această clasă include asigurarea asistenței medicale în centre și servicii de îngrijire individuală pentru 

persoane în vârstă sau cu disabilități, aflate în incapacitate de a se îngriji singure și/sau care nu doresc să ducă 

o viță independeță. Íngrijirea include de obicei cazare, pensiune, supraveghere și asistență în existența 

zilnică, de exemplu servicii de menaj. În unele cazuri, aceste unități asigură asistență medicală calificatî 

pentru rezidenți în locații separate. 

Această clasă include: activități ale: locațiilor de existență asistată; comunităților de pensionari cu îngrijire 

permanentă; căminelor pentru bătrâni cu asistență medicală minimă; caselor de odihnă fără asistență 

medicală. 

Această clasă exclude: activități ale căminelor de bătrâni cu îngrijire medical, vezi 8710; activități de 

asistență socială cu cazare, unde tratamentul medical sau educația nu reprezintă componente majore, vezi 

8790. 

 

 

Energie si management de mediu 

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 

Această clasă include fabricarea tuturor motoarelor si transformatoarelor electrice: de curent alternativ (AC), 
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de curent continuu (DC) si AC/DC 

Această clasă include: fabricarea de motoare electrice ( cu excepția demaroarelor pentru pornirea motoarelor 

cu combustie internă), fabricarea de transformatoare electrice de distribuție (rețea), fabricarea de 

transformatoare de sudură cu arc electric, fabricarea de limitatoare de curent pentru lămpi fluorescente, 

fabricarea de stații de transformatoare pentru distribuția energiei electrice, fabricarea de regulatori de tensiune 

pentru transmisia și distribuția electricității, fabricarea de generatoare de putere (cu excepția alternatoarelor de 

încărcare a bateriilor pentru motoarele cu ardere internă), fabricarea de grupuri electrogene (cu excepția 

grupurilor electrogene pentru turbine), rebobinarea rotoarelor 

Această clasă exclude: fabricarea de componente electronice de tipul transformatoarelor și 

întrerupătoarelor, vezi 2612, fabricarea de echipament de sudură și lipire electrică, vezi 2790, fabricarea de 

invertoare, redresoare și convertizoare, vezi 2790, fabricarea de ansambluri turbină-generator, vezi 2811, 

fabricarea de generatoare și demaroare pentru motoarele cu ardere internă, vezi 2931 

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție ṣi  control  a el e ctri ci tăți ii control a electricității 

Această clasă include: fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice, fabricarea de panouri pentru 

comanda și distribuția electricității, fabricarea de relee electrice, fabricarea de elemente de tubulatură pentru 

dispozitivele de comutare, fabricarea de siguranțe electrice, fabricarea de echipamente de comutare, 

fabricarea de întrerupătoare (cu excepția 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 calității mediului și de dispozitive automate de 

control pentru protecția mediului, vezi 2651, fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice, de tipul 

comutatoarelor cu buton sau cu decuplare automată, vezi 2733 

 

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete) 

Această clasă include: fabricarea de motoare cu piston cu combustie internă, exclusiv motoare pentru 

autoturisme, avioane și motociclete: motoare navale, motoare pentru locomotive, fabricarea de pistoane, 

segmenți, carburatoare pentru toate motoarele cu combustie internă, motoare diesel, etc., fabricarea de 

supape de admisie și evacuare pentru motoare cu combustie internă, fabricarea de turbine și părți ale lor: 

turbine cu aburi și alți vapori, turbine hidraulice, roți hidraulice și regulatoare ale acestora, turbine eoliene, 

turbine cu gaz, cu excepția turboreactoarelor sau turbopropulsoarelor pentru propulsia avioanelor, fabricarea 

de ansambluri cazan-turbină, fabricarea de ansambluri turbină-generator 

Această clasă exclude: fabricarea de generatoare electrice (cu excepția ansamblelor turbină generator), vezi 

2711, fabricarea de ansambri motor generator (cu excepția ansamblelor turbină generator), vezi 2711, 

fabricarea de echipamente și componente electrice pentru motoare cu combustie internă, vezi 2931, 

fabricarea de motoare pentru autovehicule, avioane sau motociclete, vezi 2910, 3030, 3091, fabricare de 

turboreactoare și turbopropulsoare, vezi 3030 

 

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei 

Această clasă include activități de colectare, tratare și distribuție a apei în scopuri menajere și industriale. 

Este inclusă captarea apei din surse diferite și în scopuri diferite. Este inclusă de asemenea activitatea de 

exploatare a canalelor de irigație.Totuși, serviciile de irigare cu ajutorul aspersoarelor (sprinklere) și serviciile 

similare anexe agriculturii nu sunt incluse în această clasă. Această clasă include: captarea apei din râuri, 

lacuri, puțuri 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 obținerii de 

apă dulce, ca produs principal, distribuția apei prin conducte, cisterne sau alte mijloace de transport, 

activitatea de exploatare a canalelor de irigație 

Această clasă exclude: activitatea de expoatare a echipamentelor din sistemele de irigații, vezi 0161, epurarea 

apei uzate pentru prevenirea poluării, vezi 3700, transportul (la mare distanță) a apei prin conducte, vezi 4950 
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3700 Colectarea și epurarea apelor uzate 

Această clasă include: exploatarea sistemelor de canalizare sau a instalațiilor de epurare, colectarea și 

transportul apelor uzate menajere sau industriale provenite de la unul sau mai mulți utilizatori, precum și a 

apei de ploaie, prin rețele de canalizare, canale colectoare, cisterne și alte mijloace de transport (vehicule de 

vidanjare etc.), golirea și curățarea haznalelor și foselor septice, a jgheaburilor și puțurilor de canalizare; 

întreținerea toaletelor chimice epurarea apelor uzate (incluzând apa uzată menajeră și industrială, apa din 

bazinele de înot) prin procese fizice, chimice și biologice, ca: diluarea, separarea, filtrarea, sedimentarea etc., 

întreținerea canalelor colectoare și de drenaj, inclusiv canalele de scurgere 

Această clasă exclude: decontaminarea apelor de la suprafață sau din subteran, la locul poluării, vezi 3900, 

curățarea și deblocarea conductelor colectoare din construcții, vezi 4322 

 

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 

Această clasă include: colectarea deșeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este 

colectarea deșeurilor din gospodării și întreprinderi cu ajutorul coșului de gunoi, a tomberoanelor, containelor 

etc. ce pot include materiale reciclabile mixte, colectarea materialelor reciclabile, colectarea gunoaielor în 

coșuri de gunoi amplasate în locuri publice Această clasă include de asemenea: colectarea deșeurilor 

provenite din activități de construcții și demolări, colectarea și eliminarea deșeurilor cum ar fi praful și 

molozul, colectarea deșeurilor provenite din filaturi, activitatea de expoatare a instalațiilor de transfer a 

deșeurilor nepericuloase 

Această clasă exclude: colectarea deșeurilor periculoase, vezi 3812, activitatea de expoatare a gropilor de 

gunoi pentru eliminarea deșeurilor nepericuloase, 3821, activitatea unităților unde materialele reciclabile 

amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice etc. sunt sortate în categorii distincte, vezi 3832 

 

3812 Colectarea deșeurilor periculoase 

Această clasă include colectarea deșeurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deșeuri incluzând 

substanțe explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, nocive, cancerigene, corozive, infecțioase sau 

alte substanțe și preparate nocive pentru sănătatea umană și pentru mediu. Cuprinde, de asemenea, 

identificarea, tratarea, ambalarea și etichetarea deșeurilor în vederea transportului. 

Această clasă include: colectarea deșeurilor periculoase, cum ar fi: uleiul uzat provenit de la nave și garaje, 

deșeuri periculoase de natură biologică, deșeuri nucleare, baterii uzate etc, activitatea de expoatare a stațiilor 

de transfer a deșeurilor periculoase 

Această clasă exclude: decontaminarea și curățarea clădirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de 

exemplu eliminarea azbestului), vezi 3900 

 

1. 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase 

Această clasă include eliminarea și tratarea înainte de eliminare a deșeurilor nepericuloase, solide sau nu: 

activitatea de depozitare pentru deșeurile nepericuloase, eliminarea deșeurilor nepericuloase prin combustie, 

incinerare sau alte metode, cu sau fără producție de electricitate, abur, înlocuitori de combustibili, biogaz, 

cenușă sau alte produse secundare destinate utilizării ulterioare etc., tratarea deșeurilor organice în vederea 

eliminării, producția de compost din deșeuri organice 

Această clasă exclude: incinerarea și arderea deșeurilor periculoase, vezi 3822, activitatea unităților unde 

materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele plastice, cutiile metalice de băuturi, etc. sunt 

sortate pe categorii distincte, vezi 3822, decontaminarea și curățarea solului și apei; reducerea materialelor 

toxice, vezi 3900 

 

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase 

Această clasă include: eliminarea și tratarea înainte de eliminare a deșeurilor periculoase, solide sau nu, 

inclusiv deșeuri care pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, cancerigene, corozive, infecțioase 



 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest) 
POCU/303/5/2/130177 
 

și alte substanțe și preparate dăunătoare pentru sănătatea umană și pentru mediul înconjurător, activitatea 

unităților pentru tratarea deșeurilor periculoase, tratarea și îndepărtarea animalelor moarte sau infestate toxic și 

a altor deșeuri contaminate, incinerarea deșeurilor periculoase, eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, 

pentru a elimina deșeurile nocive, tratarea, eliminarea și stocarea reziduurilor nucleare radioactive incluzând: 

tratarea și eliminarea deșeurilor radioactive de tranziție, adică în descompunere în perioada transportului, de la 

spitale, capsularea, pregătirea și alte tratamente ale deșeurilor nucleare, în vederea depozitării 

Această clasă exclude: reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013, incinerarea deșeurilor nepericuloase, 

vezi 3821, decontaminarea și curățarea solului și apei; reducerea toxicității materialelor, vezi 3900 

 

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 

materialelor 

Această clasă include demontarea mașinilor și aparatelor pentru obținerea de materiale reciclabile de orice fel 

(automobile, nave, computere, televizoare și alte echipamente). 

Această clasă exclude: eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deșeurile nocive, 

vezi 3822, demontarea de automobile, nave, computere, televizoare si alte echipamente pentru a obține 

părți/piese destinate revânzării, vezi secțiunea G 

 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

Această clasă include: transformarea deșeurilor metalice și nemetalice și a resturilor de articole din metal, în 

materie primă secundară. 

Exemple de procese de transformare mecanică sau chimică sunt: strivirea mecanică a deșeurilor metalice de la 

automobile uzate, mașini de spălat, biciclete etc, comprimarea mecanică a pieselor mari din fier cum ar fi 

vagoanele de cale ferată, fragmentarea deșeurilor metalice, a vehiculelor casate etc., alte metode de tratare 

mecanică, cum sunt tăierea, presarea pentru reducerea volumului, recuperarea metalelor din deșeurile 

fotografice, de exemplu soluție de fixare sau filme și hârtie fotografice, recuperarea cauciucului, cum ar fi 

pneuri uzate, pentru a produce materii prime secundare, sortarea și peletizarea materialelor plastice în scopul 

producerii de materii prime secundare pentru tuburi, ghivece de flori, paleți și altele, prelucrarea (în formă de 

granule) a deșeurilor de materiale plastice sau cauciuc (curățarea, topirea, măcinarea), zdrobirea, curățarea și 

sortarea sticlei, zdrobirea, curățarea și sortarea altor deșeuri, cum ar fi resturile provenite din demolări, pentru 

a obține materii prime secundare, prelucrarea uleiurilor și grăsimilor de gătit folosite, în materii prime 

secundare, prelucrarea altor deșeuri de alimente, băuturi, tutun și substanțe 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 deșeurile de hârtie, cauciucuri reșapate sau 

producția de metal din resturi de metale, vezi clasele corespunzătoare din secțiunea C (Industria 

prelucrătoare), reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013, retopirea deșeurilor feroase și a fierului vechi, 

vezi 2410, recuperarea materialelor în timpul procesului de combustie sau incinerare a deșeurilor, vezi 382, 

tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, vezi 3821, tratarea deșeurilor organice în vederea eliminării 

lor, inclusiv producerea de compost, vezi 3821, recuperarea energiei în timpul procesului de incinerare a 

deșeurilor nepericuloase, vezi 3821, tratarea și eliminare deșeurilor radioactive de tranziție din spitale etc., 

vezi 3822, tratarea și eliminarea deșeurilor toxice, contaminate, vezi 3822, comerț cu ridicata a materialelor 

reciclabile, vezi 4677 

 

 

3900 Activități și servicii de decontaminare 

Această clasă include: decontaminarea solului și a apei freatice la locul poluării, folosind, de exemplu, metode 

mecanice, chimice sau biologice, decontaminarea uzinelor sau a amplasamentelor industriale, inclusiv uzine 

nucleare și terenul aferent, decontaminarea și curățarea apelor de suprafață în urma poluării accidentale, de 

exemplu prin colectarea poluanților sau prin aplicarea de substanțe chimice, curățarea petelor de țiței și a altor 
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poluanți de pe sol, de pe suprafața apei, din oceane și mări, inclusiv, zonele costiere, lucrări de îndepărtare a 

azbestului, vopselei pe bază de plumb și a altor materiale toxice, alte activități specializate de control al 

poluării 

Această clasă exclude: combaterea dăunătorilor din agricultură, vezi 0161, purificarea apei în scopul 

alimentării cu apa,vezi 3600, tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, vezi 3821, tratarea și eliminarea 

deșeurilor periculoase, vezi 3822, măturarea și stropirea străzilor etc., vezi 8129 

 

Bioeconomie, biofarmaceutică 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 și a altor molecule: ordonarea/sinteza/ingineria proteinelor și peptidelor (inclusiv 

moleculele de hormoni); perfecționarea metodelor de 

transmitere a moleculelor pentru medicamente, proteomică, izolarea și purificarea proteinelor, semnalizarea și 

identificarea celulelor receptoare, cercetare-dezvoltare experimentală asupra culturilor și ingineriei celulelor 

și țesuturilor: culturi de celule/țesuturi, ingineria țesutului celular (inclusiv ingineria biomedicală și a țesutului 

scheletului), fuziunea celulară, vaccinuri/stimulenți imunitari, manipularea embrionilor, cercetare-dezvoltare 

experimentală asupra proceselor biotehnologice: fermentarea folosind bioreactori, bioprelucrarea, 

biosolubilizarea, bioalbirea, biodesulfurizarea, bioremedierea, biofiltrare și fitoremedierea, cercetare-

dezvoltare experimentală asupra genelor și vectorilor ARN: terapie genetică, vectori virali, cercetare-

dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcții de baze de date în geonomică, secvențe de 

proteine; procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice, cercetare-dezvoltare 

experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte și procese nano/microfabricație folosite la construcția 

de dispozitive pentru studierea biosistemelor și aplicațiilor în medicație, diagnostice etc. 

 

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie 

Această clasă include: cercetare-dezvoltare experimentală în științe naturale și inginerie, altele decât cercetarea și 

dezvoltarea experimentală biotehnologică: cercetare-dezvoltare în științe naturale, cercetare-dezvoltare în 

inginerie și tehnologie, cercetare-dezvoltare în științele medicale, cercetare-dezvoltare în științele agricole, 

cercetare-dezvoltare interdisciplinară, predominantă în științe naturale și inginerie. 

 

Construcții 

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 

Această clasă include: dezvoltarea proiectelor de construcții, pentru clădiri rezidențiale și financiare, 

tehnice și fizice pentru realizarea proiectelor de construcții în vederea vânzării ulterioare. 

Această clasă exclude: construcția de clădiri, vezi 4120, activități de arhitectură și de inginerie, vezi 711, 

servicii de management a proiectelor privind construcția de clădiri, vezi 711 

 

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 

Această clasă include: construcția tuturor tipurilor de clădiri rezidențiale: case pentru o singură familie, clădiri 

pentru mai multe familii, inclusiv clădiri înalte (bloc turn), construcția tuturor tipurilor de clădiri 

nerezidențiale: clădiri pentru producție industrială, de exemplu fabrici, ateliere, uzine etc, spitale, scoli, clădiri 

de birouri, hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante, clădiri pentru aeroporturi, săli de sport și 

similare, garaje, inclusiv garaje subterane, depozite, edificii religioase, asamblarea și ridicarea de construcții 

din prefabricate pe șantier 
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Această clasă include de asemenea: modificarea și renovarea structurilor rezidențiale existente 

Această clasă exclude: ridicarea construcțiilor prefabricate complete din părți deja fabricate, dar nu din beton, 

vezi diviziunile 16 și 25, construcția de instalații industriale, cu excepția clădirilor, vezi 4299, activități de 

arhitectură și de inginerie, vezi 711, servicii de management al proiectelor pentru construcții, vezi 711 

 

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor 

Această clasă include: construcția de autostrăzi, străzi, drumuri și alte căi de acces pentru vehicule și pietoni, 

lucrări de suprafață pe străzi, drumuri, autostrăzi, poduri sau tuneluri: asfaltarea drumurilor, lucrări de 

marcare a drumurilor și alte marcaje, instalarea de grilaje de protecție, indicatoare de circulație și alte 

dispozitive similare, construcția pistelor de aerodrom Această clasă exclude: instalarea iluminatului stradal și 

a semnelor electrice, vezi 4321, activități de arhitectură și de inginerie, vezi 711, servicii de management al 

proiectelor pentru construcții, vezi 711 

 

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane 

Această clasă include: construcția de căi ferate și de linii de metrou 

Această clasă exclude: instalarea stâlpilor și echipamentelor pentru iluminat și a semnalelor electrice, vezi 4321, 

activități de arhitectură și de inginerie, vezi 711, servicii de management al proiectelor pentru construcții, vezi 

711 

 

4213 Construcția de poduri și tuneluri 

Această clasă include: construcția de poduri, inclusiv a celor pentru autostrăzi suspendate, construcția de 

tuneluri 

Această clasă exclude: instalarea stâlpilor și echipamentelor pentru iluminat și a semnalelor electrice, vezi 4321, 

activități de arhitectură și de inginerie, vezi 711, servicii de management al proiectelor pentru construcții, vezi 

711 

 

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 

Această clasă include construcția liniilor de distribuție pentru transportul fluidelor și a clădirilor și structurilor 

conexe, care sunt părți integrante din aceste sisteme. 

Această clasă include: lucrări de geniu civil pentru: sisteme de conducte pentru transportul la mare distanță și 

sisteme locale (urbane și/sau rurale) de conducte, construcția conductelor magistrale de apă, sisteme de 

irigație (canale), rezervoare, construcția de: 

sisteme de canalizare, inclusiv repararea acestora, stații de eliminare a apelor uzate, stații de pompare 

Această clasă include de asemenea: forarea puțurilor de apă 

Această clasă exclude: activități de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi 7111 

 

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații Această clasă 

include construcția liniilor de distribuție a energiei electrice și a liniilor de telecomunicații. Sunt incluse aici 

lucrările de construcții a clădirilor și structurilor ce sunt părți integrante din aceste sisteme. 

Această clasă include: executarea lucrărilor de geniu civil pentru: linii de telecomunicații și linii de distribuție a 

energiei electrice la mare distanță și urbane, centrale electrice 

Această clasă exclude: activități de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi 7111 

 

4291 Construcții hidrotehnice 

Această clasă include: construcția de: căi de navigație, porturi și regularizări de râuri, porturi de agrement, ecluze 

etc., baraje și diguri, lucrări de dragare a căilor de navigație 

Această clasă exclude: activități de management al proiectelor pentru lucrările de geniu civil, vezi 7111 
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4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a 

Această clasă include: construcția de unități industriale, cu excepția clădirilor, cum sunt: rafinării, uzine 

chimice, lucrări de construcții, altele decât clădiri, cum sunt: unitățile sportive în aer liber 

Această clasă include de asemenea: parcelarea terenurilor cu îmbunătățirea acestora (de exemplu adăugarea 

de drumuri, infrastructruri utilitare etc.) 

Această clasă exclude: parcelarea terenurilor fără îmbunătățirea acestora, vezi 6810, activități de management 

a proiectelor pentru lucrărilor de geniu civil, vezi 7111 

 

4311 Lucrari de demolare a constructiilor 

Această clasă include: demolarea clădirilor și a altor structuri 

 

4312 Lucrări de pregătire a terenului 

Această clasă include: curățarea amplasamentelor, lucrări de mutare a pământului: excavații, umplere, 

nivelarea și împrejmuirea amplasamentelor, săparea șanțurilor, eliminarea pietrelor, dinamitări etc., pregătirea 

șantierelor pentru exploatări miniere: îndepărtarea surplusului de pământ și alte lucrări de dezvoltare și 

pregătire a șantierelor miniere, cu excepția amplasamentelor în al căror subsol se află zăcăminte de petrol și 

de gaze naturale 

Această clasă include de asemenea: executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul clădirilor, 

executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole și forestiere 

Această clasă exclude: lucrări de foraj pentru extracția petrolului sau a gazului, vezi 0610, 0620, decontaminarea 

solului, vezi 3900, forarea puțurilor de apă, vezi 4221, săparea puțurilor, vezi 4399 

 

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 

Această clasă include: lucrări de forare, sondare și extracția de probe (eșantioane), explorări geofizice, 

geologice sau în alte scopuri similare 

Această clasă exclude: lucrări de foraj pentru extracția petrolului sau a gazului, vezi 0610, 0620, forarea puțurilor 

de apă, vezi 4221, săparea puțurilor, vezi 4399, prospectarea zăcămintelor de petrol și gaze, studii geofizice, 

geologice și seismice, vezi 7112 

 

4321 Lucrări de instalații electrice 

Această clasă include lucrările de instalații electrice în toate tipurile de clădiri și lucrarile de geniu civil: 

instalații (cablaje) electrice și de armături electrice, instalații (cablaje) pentru telecomunicații, instalații 

(cablaje) pentru rețele de calculatoare și televiziune prin cablu, inclusiv cu fibre optice, antene satelit, sisteme 

de iluminat, alarme de semnalizare a incendiilor, alarme antiefracție, iluminat stradal și semnalizatoare 

electrice, sisteme de iluminat al pistelor din aeroporturi 

Această clasă include de asemenea: conectarea (racordarea) aparatelor electrice și a echipamentului casnic, 

inclusiv sisteme de încălzire prin pardoseli 

Această clasă exclude: construcția liniilor de comunicații și de transport a energiei electrice, vezi 4222, 

monitorizarea și supravegherea de la distanță a sistemelor electronice de securitate, 

cum ar fi alarme antiefracție și alarme de semnalizare a incendiilor, inclusiv instalarea și întreținerea acestora, 

vezi 8020 

 

 

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat 

Această clasă include lucrări de instalații sanitare, lucrări de instalare a sistemelor de încălzire și aer condiționat, 

inclusiv completări, modificări, întreținere și reparare. 

Această clasă include: instalarea în clădiri sau alte construcții de: sisteme de încălzire (electrice, cu gaze și 

petrol), cuptoare, turnuri de răcire, dispozitive de colectare a energiei solare pentru obținerea de energie, alta 

decât cea electrică, instalații și echipamente sanitare, echipament și tubulatură pentru instalațiile de ventilație și 
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aer condiționat, armături pentru tevi de gaz, conducte de abur, sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere), 

sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafețe cu gazon), instalarea sistemelor de conducte 

Această clasă exclude: instalarea sistemelor de încălzire electrice prin pardoseli, vezi 4321 

 

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 

Această clasă include instalarea de echipamente altele decât sistemele electrice, sanitare, de încălzire, de aer 

condiționat sau a utilajelor industriale, în clădiri și alte structuri de geniu civil. Această clasă include: instalarea 

în clădiri sau alte construcții de: lifturi, scări rulante, uși automate și turnante (rotative), instalații de paratrăznet, 

sisteme de curățare prin aspirare, izolații termice, fonice sau antivibrații 

Această clasă exclude: instalarea mașinilor industriale, vezi 3320 

 

4331 Lucrări de ipsoserie 

Această clasă include: lucrări de ipsoserie pe interiorul sau exteriorul clădirilor sau alte tipuri de construcții, 

inclusiv montarea de elemente prefabricate din materiale similare 

 

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 

Această clasă include: montarea de uși, ferestre (exclusiv uși automate și turnante), tocuri de uși și ferestre, din 

lemn sau alte materiale, instalarea echipamentului pentru bucătării, casa scărilor, accesorii pentru magazine, 

instalarea mobilierului, lucrări de finisaj interior cum ar fi: montarea de plafoane, montarea de pereți mobili 

etc. 

 

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților 

Această clasă include: montarea, acoperirea, prinderea sau aplicarea în clădiri sau în alte tipuri de construcții 

de: plăci din ceramică, beton sau piatră (pentru pardoseli și pereți), repere din teracotă pentru sobe, parchet și 

alte acoperitoare de pardosea din lemn, lambriuri, mochetă și linoleum, inclusiv acoperitoare pentru pardoseli 

din cauciuc sau mase plastice, elemente de acoperire, pentru pardoseli sau pereți din gresie, granit, marmură, 

tapete 

 

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 

Această clasă include: lucrări de vopsitorie și zugrăveli, interioare și exterioare ale clădirilor, lucrări de 

vopsitorie și zugrăveli pentru construcții inginerești sau lucrări de geniu civil, montarea de geamuri, oglinzi 

etc. 

Această clasă exclude: instalarea ferestrelor, vezi 4332 

 

4339 Alte lucrări de finisare 

Această clasă include: curățarea clădirilor noi după finalizarea lucrărilor de construcții, alte lucrări de finisare 

a clădirilor n.c.a. 

Această clasă exclude: activități ale designerilor de decorațiuni interioare, vezi 7410, curățirea spațiilor 

interioare din clădiri și din alte structuri, vezi 8121, lucrări specializate de curățire a clădirilor, la interior și 

exterior, vezi 8122 

 

 

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 

Această clasă include: realizarea structurii acoperișurilor, montarea elementelor de acoperire Această clasă 

exclude: închirierea utilajelor și echipamentelor de construcții fără operator, vezi 7732 

 

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 

Această clasă include: activități de construcții specializate într-un domeniu comun diferitelor tipuri de 

structuri, necesitând calificare sau echipament specializat: construcții de fundații, inclusiv fixarea pilonilor, 
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lucrări de izolații împotriva igrasiei și hidroizolații, îndepărtarea igrasiei din clădiri, forarea puțurilor de apă, 

înălțarea elementelor de structură din oțel fabricate de terți, fasonarea oțelului, zidării din cărămidă și piatră, 

înălțarea și demontarea schelelor și platformelor de lucru, excluzând închirierea de schele și"", platforme,de 

lucru, înălțarea coșurilor și a cuptoarelor industriale, lucrări ce impun cerințe speciale care necesită abilități de 

cățărare și utilizarea de echipament special, de exemplu pentru lucrul la înălțime pe structuri înalte, lucrări 

subterane, construcția piscinelor descoperite, curățarea clădirilor la exterior cu abur, prin sablare și metode 

similare, închirierea macaralelor și echipamentelor de construcții, de utilizare generală, cu operatori 

Această clasă exclude: închirierea utilajelor și echipamentelor de construcții fără operatori, vezi 7732 

 

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 

Această clasă include: fabricarea altor produse din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat, vulcanizat sau 

rigidizat: plăci, foi, benzi, baghete, profile din cauciuc, tuburi, conducte și furtunuri din cauciuc, curele de 

transmisie sau benzi transportoare din cauciuc, articole de igienă din cauciuc: prezervative, tetine, buiote, etc., 

articole de îmbrăcăminte din cauciuc (doar dacă sunt realizate prin lipire și nu prin coasere), pingele și alte 

părți de încălțăminte din cauciuc, ață și frânghie din cauciuc, fire și țesături cauciucate, inele și garnituri din 

cauciuc, învelișuri de cauciuc, pentru role, saltele gonflabile din cauciuc, baloane gonflabile, fabricarea 

periilor din cauciuc, fabricarea țevilor din cauciuc rigidizat, fabricarea pieptenilor, acelor de par, bigudiurilor și 

articolelor similare din cauciuc 

Această clasă include de asemenea: fabricarea materialelor din cauciuc pentru reparații, fabricarea 

materialelor textile impregnate, învelite, acoperite sau laminate cu cauciuc, când cauciucul reprezintă 

principalul constituent, fabricarea saltelelor de pat umplute cu apă, din cauciuc, fabricarea căștilor de baie și 

a șorțurilor din cauciuc, fabricarea costumelor impermeabile și costumelor de scafandru din cauciuc, 

fabricarea articolelor din cauciuc pentru utilizări sexuale 

Această clasă exclude: fabricarea suportului textil pentru anvelope, vezi 1346, fabricarea articolelor de 

îmbrăcăminte din țesături elastice, vezi 1414, 1419, fabricarea încălțămintei de cauciuc, vezi 1520, fabricarea 

cleiurilor și adezivilor pe bază de cauciuc, vezi 2052, fabricarea benzilor"cocoașă de cămilă", vezi 2211, 

fabricarea de plute și bărci pneumatice, vezi 3011, 3012, fabricarea saltelelor din cauciuc spongios neacoperit, 

vezi 3103, fabricarea articolelor pentru sport din cauciuc, cu excepția articolelor de îmbrăcăminte, vezi 3230, 

fabricarea jocurilor și jucăriilor din cauciuc (inclusiv bazine, bărci, animale, mingi și alte articole gonflabile, 

din cauciuc pentru copii), vezi 3240, recuperarea cauciucului, vezi 3832 

 

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic 

Această clasă include: fabricarea produselor semifinite din materiale plastice: plăci, folii, blocuri, peliculă, foi, 

benzi, etc.(auto-adezive sau nu), fabricarea produselor finite din material plastic, tuburi, conducte, furtunuri și 

fitting-urile lor, din material plastic, celofan în formă continuă sau foi 

Această clasă exclude: fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 2016, fabricarea articolelor din 

cauciuc sintetic sau natural, vezi 221 

 

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții 

Această clasă include: fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții: uși, ferestre, tocuri, obloane 

și articole similare, din plastic, bazine, rezervoare; articole pentru pardoseli din material plastic, articole de 

acoperit pereții sau plafonul, sub formă de suluri sau dale, articole sanitare din material plastic: căzi, cuve de 

duș, chiuvete, lavoare, bideuri, bazine, etc., fabricarea articolelor din material plastic elastic pentru acoperit 

pardoseli, ca vinil, linoleum, etc., fabricarea pietrei artificiale 

 

2229 Fabricarea altor produse din material plastic 

Această clasă include: fabricarea de articole de menaj din material plastic (veselă, vase de bucătărie, 

articole de toaletă), fabricarea diverselor articole din plastic: căști de protecție din material plastic, piese 
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izolante, părți pentru corpuri de iluminat din material . . plastic, rechizite școlare sau de birou, articole de 

îmbrăcăminte (numai dacă sunt lipite și nu cusute), fitting-uri pentru mobilă, statuete, curele de transmisie 

și benzi transportoare, tapete autoadezive din plastic, calapoade pentru pantofi din material plastic, 

tabachere pentru țigări de foi și țigarete, piepteni, bigudiuri din plastic, etc. 

Această clasă exclude: fabricarea articolelor de voiaj, din material plastic, vezi 1512, fabricarea încălțămintei 

din material plastic, vezi 1520, fabricarea mobilei din material plastic, vezi 3101, 3102, 3109, fabricarea 

saltelelor din mase plastice spongioase, neacoperite, vezi 3103, fabricarea articolelor pentru sport din plastic, 

vezi 3230, fabricarea jocurilor și jucăriilor din plastic, vezi 3240, fabricarea instrumentelor medicale și 

dentare din plastic, vezi 3250, fabricarea articolelor de oftalmologie din material plastic, vezi 3250, fabricarea 

căștilor de protecție și a altor echipamente de protecție din material plastic, vezi 3299 

 

2311 Fabricarea sticlei plate 

Această clasă include: fabricarea sticlei plate, inclusiv a sticlei plate armată, a sticlei colorate sau cu tentă de 

culoare 

 

2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate 

Această clasă include: fabricarea sticlei securit sau a sticlei trase în foi; fabricarea oglinzilor din sticlă, fabricarea 

de izolatori cu mai mulți pereți din sticlă 

 

2313 Fabricarea articolelor din sticla 

Această clasă include: fabricarea sticlelor și a altor recipiente, din sticlă sau cristal, fabricarea paharelor și a 

altor articole casnice din sticlă și cristal 

Această clasă exclude: fabricarea jucăriilor din sticlă, vezi 3240 

 

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 

Această clasă include: fabricarea fibrelor de sticlă, inclusiv vată de sticlă și produse nețesute obținute din 

acestea 

Această clasă exclude: fabricarea materialelor țesute din fire de sticlă, vezi 1310, fabricarea cablurilor din 

fibre optice pentru transmisia de date sau pentru transmisia de imagini în direct, vezi 2731 

 

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 

Această clasă include: fabricarea articolelor de laborator, igienice sau farmaceutice din sticlă, fabricarea de 

geamuri pentru ceasuri, sticlă optică și elemente optice neprelucrate optic, fabricarea articolelor de sticlă 

folosită pentru realizarea imitațiilor de bijuterii, fabricarea izolatorilor din sticlă, fabricarea învelișurilor din 

sticlă, pentru lămpi, fabricarea figurinelor din sticlă, fabricarea dalelor de pavaj din sticlă, fabricarea de sticlă 

sub formă de baghete și tuburi Această clasă exclude: fabricarea elementelor optice din sticlă prelucrată optic, 

vezi 2670, fabricarea seringilor și a altor echipamente medicale de laborator, vezi 3250 

 

2320 Fabricarea de produse refractare 

Această clasă include fabricarea produselor intermediare din minereuri sau minerale nemetalice cum sunt 

nisipul, pietrișul, piatra sau argila. 

Această clasă include: fabricarea de mortare, betoane refractare și alte materiale refractare analoage, 

fabricarea de produse ceramice refractare: produse ceramice termoizolatoare, din bioxid de siliciu; 

cărămizi refractare, blocuri și dale, etc., retorte, creuzete, mufle, canule, tuburi, țevi, etc. 

Această clasă include de asemenea: fabricarea articolelor refractare ce conțin magnezită, dolomită, sau 

cromită 

 

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 

Această clasă include: fabricarea cărămizilor pentru fățuirea sobelor și pereților, a cuburilor pentru 
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mozaic, din ceramică nerefractară, fabricarea plăcilor și pavelelor pentru pavaj, din ceramică nerefractară 

Această clasă exclude: fabricarea pietrei artificiale, vezi 2223, fabricarea produselor din ceramică 

refractară, vezi 2320, fabricarea cărămizilor și țiglelor din ceramică, vezi 2332 

 

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă Această clasă 

include: fabricarea de produse pentru construcții, din argilă nerefractară, fabricarea de cărămizi, țigle, 

elemente de hornuri, tuburi, conducte, etc., fabricarea de elemente pentru pardosire, din argilă arsă 

Această clasă exclude: fabricarea de produse din ceramică refractară, vezi 232, fabricarea produselor 

ceramice nerefractare altele decât pentru construcții, vezi 234 

 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 

Această clasă include: fabricarea de articole de menaj din ceramică și alte produse pentru uz casnic și de 

toaletă, fabricarea de statuete și alte articole ornamentale din ceramică 

Această clasă exclude: fabricarea imitațiilor de bijuterii, vezi 3213, fabricarea jucăriilor din ceramică, vezi 

3240 

 

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 

Această clasă include: fabricarea obiectelor sanitare din ceramică, de exemplu: chiuvete, căzi, bideuri, 

rezervoare de apă pentru toaletă, etc., fabricarea altor obiecte sanitare din ceramică Această clasă exclude: 

fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320, fabricarea materialelor ceramice pentru construcție, 

vezi 233 

 

2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 

Această clasă include: fabricarea de izolatori electrici și piese izolante din ceramică Această clasă 

exclude: fabricarea articolelor din ceramică refractară, vezi 2320 

 

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 

Această clasă include: fabricarea magneților din ceramică și ferită, fabricarea de articole din ceramică pentru 

laboratoare sau de uz industrial și chimic 

Această clasă exclude: fabricarea pietrei artificiale (de exemplu marmură artificială), vezi 2223, fabricarea 

articolelor din ceramică refractară, vezi 2320, fabricarea materialelor ceramice pentru construcții, vezi 233 

 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

Această clasă include: fabricarea de vase, recipiente și 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 dinților artificiali, vezi 3250 

 

2351 Fabricarea cimentului 

Această clasă include: fabricarea de clincher și ciment hidraulic, inclusiv ciment Portland, ciment 

aluminos, ciment de zgură și ciment superfosfatic 

Această clasă exclude: fabricarea mortarelor și a betoanelor refractare, vezi 2320, fabricarea betoanelor și 

mortarelor gata preparate și a betoanelor și mortarelor uscate, vezi 2363, 2364, fabricarea articolelor din 

ciment, vezi 2369, fabricarea de ciment stomatologic, vezi 3250 

 

2352 Fabricarea varului și ipsosului 

Această clasă include: fabricarea varului stins, nestins și a varului hidraulic, fabricarea ipsosului din ghips 

calcinat sau sulfat calcinat 

Această clasă include de asemenea: fabricarea dolomitei calcinate Această clasă 
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exclude: fabricarea articolelor din ipsos, vezi 2362, 2369 

 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 

Această clasă include: fabricarea de articole prefabricate din beton, ciment sau piatră artificială pentru 

construcții: dale, pietre de pavaj, cărămizi, borduri, foi, panouri, țevi, stâlpi, fabricarea de componente 

structurale prefabricate din ciment, beton sau piatră artificială pentru clădiri și construcții industriale 

 

2. 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii 

Această clasă include: fabricarea de produse pe bază de ipsos pentru construcții: plăci, foi și alte elemente 

arhitecturale, etc. 

 

2363 Fabricarea betonului 

Această clasă include: fabricarea betoanelor și mortarelor gata preparate precum și a amestecurilor uscate 

pentru mortare și betoane 

Această clasă exclude: fabricarea cimenturilor refractare, vezi 2320 

 

2364 Fabricarea mortarului 

Această clasă include: fabricarea mortarelor sub formă de pulbere 

Această clasă exclude: fabricarea mortarelor refractare, vezi 2320, fabricarea betoanelor și mortarurilor 

uscate, vezi 2363 

 

2365 Fabricarea produselor din azbociment 

Această clasă include: fabricarea de produse pentru construcții, pe bază de substanțe vegetale(talaș, paie, trestie, 

stuf) aglomerate cu ciment, ipsos sau alt liant mineral, fabricarea articolelor din azbo-ciment sau din ciment cu 

fibre de celuloză sau altele similare cum ar fi: foi ondulate și de alte tipuri, panouri, țigle, tuburi, țevi, 

rezervoare, vase, bazine, chiuvete, butelii" mobilă, cadre de ferestre, etc. 

 

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 

Această clasă include: fabricarea altor produse din beton, ciment, ipsos sau piatră artificială: statui, mobilier, 

basoreliefuri, vaze, ghivece de flori, etc. 

 

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 

Această clasă include: tăierea, fasonarea și prelucrarea pietrei pentru a fi utilizate în construcția de clădiri, de 

monumente funerare, de drumuri, ca material de acoperire, etc., fabricarea mobilierului de piatră 

Această clasă exclude: activități în cariere, de exemplu producția de pietre neprelucrate, vezi 0811, producția 

de pietre de moară, pietre abrazive și produse similare, vezi 239 

 

2391 Fabricarea de produse abrazive 

Această clasă include: fabricarea pietrelor de moară, a pietrelor de șlefuit sau polizat și a produselor 

abrazive naturale sau artificiale pe suport, inclusiv produse aplicate pe un suport moale, de  exemplu hârtie 

abrazivă 

 

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

Această clasă include: fabricarea materialelor de fricțiune și a pieselor cu baza din substanță minerală sau 

celuloză, fabricarea de materiale minerale izolatoare: vată minerală, azbest și alte produse similare; vermiculită 

exfoliată; argile expandate și izolanți termici, izolanți fonici sau absorbanți fonici, fabricarea de articole din 

diverse substanțe minerale: mică prelucrată și articole din mică, din turbă, din grafit (altele decât cele 

electrice), etc., fabricarea articolelor din bitum, sau din materiale similare, de exemplu adezivi pe bază de 

bitum, smoală de cărbune, etc., fabricarea fibrelor și produselor din carbon și grafit (exceptând electrozii și 
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aplicațiile electrice), fabricarea corindonului artificial 

Această clasă exclude: fabricarea vatei de sticlă și a produselor nețesute din aceasta, vezi 2314, fabricarea 

electrozilor din grafit, vezi 2790 

 

Distribuție 

4611 Intermedieri in comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu 

semifabricate 

Această clasă exclude: comerțul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469, vânzări cu amănuntul făcute de 

comisionari, vezi 4799 

 

4612 Intermedieri în comertul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie 

Această clasă include agenți implicați în vânzarea de: combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru 

industrie, inclusiv îngrășăminte 

Această clasă exclude: comerțul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la469, vânzări cu amănuntul făcute de 

comisionari, vezi 4799 

 

4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane Această 

clasă include agenți implicați în vânzarea de: mașini, inclusiv mașini de birou și computere, 

echipamente industriale, nave și avioane 

Această clasă exclude: activități ale comisionarilor pentru autovehicule, vezi451,licitații de autovehicule, 

vezi451, comerțul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469, vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, 

vezi 4799 

 

4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie 

Această clasă exclude: comerțul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469, vânzări cu amănuntul făcute de 

comisionari, vezi 4799 

 

4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. Această clasă 

exclude: comerțul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469, vânzări cu amănuntul făcute de comisionari, 

vezi4799, activități ale agenților de asigurări, vezi 6622, activități ale agenților imobiliari, vezi 6820 

 

4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse 

Această clasă exclude: comerțul cu ridicata în nume propriu, vezi 462 la 469, vânzări cu amănuntul făcute de 

comisionari, vezi 4799 

 

 

 

4623 Comerț cu ridicata a animalelor vii 

 

4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 

 

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile Această clasă 

include: comerțul cu ridicata al produselor lactate, comerțul cu ridicata al ouălor și produselor din ouă, 

comerțul cu ridicata al uleiurilor și grăsimilor comestibile, de origine animală sau vegetală 

 

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 

 



 

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
DESA1 - Dezvoltare Educațională, Socială și Antreprenoriat – Timișul de Centru (zona Vest) 
POCU/303/5/2/130177 
 

4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoare 

Această clasă include: comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, comerțul cu ridicata al 

aparatelor de radio și televizoarelor, comerțul cu ridicata al aparatelor fotografice și optice, comerțul cu ridicata 

al aparatelor electrice de încălzit, comerțul cu ridicata al casetelor audio și video, CD-urilor, DVD-urilor 

înregistrate 

Această clasă exclude: comerțul cu ridicata al casetelor audio și video,CD-urilor, DVD-urilor 

neînregistrate,vezi 4652, comerțul cu ridicata al mașinilor de cusut, vezi 4664 

 

4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere Această clasă 

include: comerțul cu ridicata al produselor din ceramică și sticlărie, comerțul cu ridicata al produselor de 

întreținere 

 

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor 

 

4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

Această clasă include: comerțul cu ridicata al articolelor din lemn, împletiturilor din nuiele, trestie, papură, al 

produselor din plută, etc., comerțul cu ridicata al bicicletelor, piesele și accesoriile acestora, comerțul cu 

ridicata al articolelor de papetărie, cărților, revistelor și ziarelor, comerțul cu ridicata al produselor din piele și 

accesoriilor de voiaj, comerțul cu ridicata al instrumentelor muzicale, comerțul cu ridicata al jocurilor și 

jucăriilor, comerțul cu ridicata al articolelor sportive, inclusiv încălțăminte specială de sport precum clăparii. 

 

4662 Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte 

Această clasă include: comerțul mașinilor unelte de orice tip și pentru orice material Această clasă 

include deasemenea: comerțul cu ridicata al mașinilor unelte controlate de calculator (cu comandă 

program) 

4663 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si construcții 4669 

Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente 

Această clasă include: comerțul cu ridicata al echipamentelor de transport, cu excepția autovehiculelor, 

motocicletelor și bicicletelor, comerț cu ridicata al roboților pentru liniile de producție, comerțul cu ridicata de 

cabluri și comutatoare și alte echipamente de uz industrial, comerț cu ridicata al altor materiale electrice, cum 

sunt motoarele, transformatoarele electrice, comerț cu ridicata de alte mașini n.c.a folosite în industrie (cu 

excepția industriei extractive, a construcțiilor, a ingineriei civile și a industiei textile), comerț, navigație și în 

alte servicii Această clasă include de asemenea: comerțul cu ridicata al instrumentelor și echipamentelor de 

măsură 

Această clasă exclude: comerțul cu ridicata al autovehiculelor, remorcilor și rulotelor, vezi 451, comerțul cu 

ridicata al pieselor pentru autovehicule, vezi 4531, comerț cu ridicata al motocicletelor, vezi 4540, comerț 

cu ridicata al bicicletelor, vezi 4649 

 

4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de 

încălzire 

Această clasă include: comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie și lăcătușerie, comerțul cu ridicata al 

fitingurilor și armăturilor, comerțul cu ridicata al încălzitoarelor de apă, comerțul cu ridicata al produselor 

pentru instalații sanitare: tuburi, conducte, fitinguri, robinete, piese în 

 

formă de T, racorduri, conducte cauciucate etc., comerțul cu ridicata al sculelor cum ar fi: ciocane, fierăstraie, 

șurubelnițe și alte scule de mână 
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4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor 

Această clasă include: comerțul cu ridicata al deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice și al materialelor 

pentru reciclare, inclusiv colectarea, sortarea, separarea, demontarea bunurilor uzate, cum sunt automobilele, 

în scopul obținerii de piese reutilizabile, ambalarea și reambalarea, depozitarea și livrarea, dar fără un proces 

real de transformare. In plus, deșeurile achiziționate și vândute au o valoare remanentă 

Această clasă include de asemenea: dezmembrarea automobilelor, calculatoarelor, televizoarelor și a altor 

echipamente pentru a obține și revinde piese utilizabile 

Această clasă exclude: colectarea deșeurilor municipale și industriale, vezi381, tratarea deșeurilor, nu pentru 

utilizare ulterioară într-un proces de fabricație industrială, ci cu scopul eliminării lor, vezi 382, prelucrarea 

deșeurilor, resturilor și a altor articole în materii prime secundare prin procese ce implică o reală transformare 

(materia primă secundară rezultată este adecvată pentru utilizarea directă într-un proces ulterior de prelucrare 

industrială, dar nu constituie un produs final), vezi383, dezmembrarea automobilelor, computerelor, 

televizoarelor și a altor echipamente pentru reciclarea materialelor, vezi 3831, dezmembrarea navelor, vezi 

3831, fragmentarea automobilelor printr-un proces mecanic, vezi 3832, comerțul cu amănuntul al mărfurilor 

second-hand, vezi 4779 

 

4690 Comerț cu ridicata nespecializat 

Această clasă include: comerțul cu ridicata al diverselor produse fără nici o specializare 

 

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, 

băuturi și tutun 

Această clasă include: vânzarea cu amănuntul a unei largi palete de produse, din care predominante sunt 

produsele alimentare, băuturile sau tutunul: activități ale magazinelor generale care au, în afară de 

principalele lor vânzări de produse alimentare, băuturi sau tutun, alte câteva tipuri de mărfuri, cum ar fi 

îmbrăcăminte, mobilă, articole electrocasnice, articole de fierărie, cosmetice etc. 

 

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse 

nealimentare 

Această clasă include: comerțul cu amănuntul al unei largi palete de bunuri, în care produsele alimentare, 

băuturile sau produsele din tutun nu sunt preponderente, activități ale magazinelor universale care 

comercializează, în general, produse ca: îmbrăcăminte, mobilă, produse electrocasnice, articole de fierărie, 

cosmetice, bijuterii, jucării, articole sportive etc. 

 

4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate Această clasă 

include: vânzarea cu amănuntul de carne și produse din carne (inclusiv carne de pasăre) 

 

 

4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

Această clasă include: vânzarea cu amănuntul de produse lactate și ouă, vânzarea cu amănuntul de alte produse 

alimentare n.c.a. 

 

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în 

magazine specializate 

Această clasă include: vânzarea cu amanuntul a articolelor de fierărie, vânzarea cu amanuntul a vopselelor și 

lacurilor, vânzarea cu amanuntul a produselor din sticlă, vânzarea cu amanuntul a altor materiale de construcții, 

cum sunt cărămizi, lemn, echipament sanitar, vânzarea cu amanuntul a materialelor și echipamentelor de 

bricolaj 

Această clasă include de asemenea: vânzarea cu amănuntul a mașinilor de tuns gazonul, indiferent de modul 

de operare, vânzarea cu amănuntul a saunelor 
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4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în 

magazine specializate 

Această clasă include: vânzarea cu amanuntul a covoarelor și carpetelor, vânzarea cu amanuntul a perdelelor și 

perdelelor din plasă, vânzarea cu amanuntul a tapetului și acoperitoarelor de podea 

Această clasă exclude: comerțul cu amănuntul al articolelor de pardoseală din plută, vezi 4752 

 

4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 

Această clasă exclude: vânzarea cu amănuntul a echipamentului audio și video, vezi 4743 

 

4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 

Această clasă include: vânzarea cu amănuntul a cărților de toate genurile 

Această clasă exclude: vânzarea cu amănuntul a cărților second-hand sau foarte vechi, vezi 4779 

 

4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate Această clasă 

include de asemenea: vânzarea cu amănuntul a rechizitelor de birou, cum ar fi creioane, pixuri, hârtie etc. 

 

4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în 

magazine specializate 

Această clasă include: vânzarea cu amănuntul a discurilor muzicale, benzilor audio, CD-urilor și casetelor, 

vânzarea cu amănuntul a casetelor video și DVD-urilor 

Această clasă include de asemenea: comerțul cu amănuntul al benzilor și discurilor neînregistrate 

 

4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate Această clasă 

include: vânzarea cu amănuntul a articolelor sportive, uneltelor de pescuit, articolelor pentru camping, 

al bărcilorși bicicletelor 

 

4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate 

Această clasă include: vânzarea cu amănuntul a jocurilor și jucăriilor făcute din orice material Această clasă 

exclude: vânzarea cu amănuntul a consolelor pentru jocuri video, vezi 4741, vânzarea cu amănuntul a software-

ului de utilizare generală, inclusiv al jocurilor video,vezi4 741 

 

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate 

Această clasă include: vânzarea cu amănuntul a articolelor de parfumerie, cosmetică și a articolelor de toaletă 

 

 

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate 

 

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

Această clasă include: vânzarea cu amănuntul a echipamentelor fotografice, optice și de precizie, activitatea 

opticienilor, vânzarea cu amănuntul a suvenirurilor, articolelor de artizanat și religioase, activitățile galeriilor 

de artă, vânzarea cu amănuntul a combustibililor, gazului îmbuteliat, cărbunilor și lemnelor pentru uzul în 

gospodărie, vânzarea cu amănuntul a armelor și munițiilor, vânzarea cu amănuntul a timbrelor și monedelor, 

serviciilor de comerț cu amănuntul ale galeriilor comerciale de artă, vânzarea cu amănuntul a produselor 

nealimentare, n.c.a. 

 

4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin 

standuri, chioșcuri și piețe 
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Această clasă exclude: comerțul cu amănuntul al alimentelor preparate pentru consumul pe loc (tonete alimentare 

mobile), vezi 5610 

 

4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 

Această clasă include: comerțul cu amănuntul prin intermediul standurilor sau piețelor al alto rbunuri,cum ar 

fi: covoare și carpete, cărți, jocuri și jucării, aparate de uz casnic și articole electronice de larg consum, 

înregistrări muzicale și video 

 

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet Această clasă 

include comerțul cu amănuntul prin case de comenzi sau prin Internet, de exemplu: cumpărătorul alege 

pe baza reclamelor, cataloagelor, informațiilor furnizate pe un website, a machetelor sau a altor mijloace 

de publicitate și face comanda prin poștă, prin telefon sau pe Internet (de obicei prin mijloace speciale 

furnizate de un website). Produsele achiziționate pot fi descărcate direct de pe Internet, sau în cazul 

bunurilor materiale livrate clientului. 

Această clasă include: comerțul cu amănuntul al oricărui tip de produs prin comandă poștală, comerțul cu 

amănuntul al oricărui tip de produs prin Internet, pe bază de comandă 

Această clasă include de asemenea: vânzarea directă prin intermediul televiziunii, radio-ului sau telefonului, 

licitații cu amănuntul pe Internet 

Această clasă exclude: vânzarea cu amănuntul a autovehiculelor, pieselor și accesoriilor pentru acestea, prin 

Internet, vezi grupele 451,453, vânzarea cu amănuntul a motocicletelor, pieselor și accesoriilor pentru acestea, 

prin Internet, vezi grupa 459 

 

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor Această 

clasă include: comerțul cu amănuntul al oricărui tip de produs, în orice mod care nu estei nclus în clasele 

precedente: prin vânzări directe sau prin intermediul comis-voiajorilor, prin intermediul automatelor de vândut 

produse etc., comerțul direct cu combustibil (ulei pentru încălzit, lemne de foc etc.),livrate la domiciliul 

clienților, activități de licitații desfășurate în afara caselor de licitații (cu amănuntul), comerțul cu amănuntul 

prin comisionari (în afara magazinelor) 

 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 

Această clasă include: transportul de mărfuri pe rețelele de cale ferată principală, precum și pe retele directe de 

căi ferate 
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Această clasă exclude: depozitarea și în magazinarea, vezi 5210, activitățile din terminalele de 

mărfuri, vezi 5221, exploatarea infrastructurii de cale ferată; activități de exploatare a 

schimbătoarelor de cale (macazuri) și a liniilor ferate secundare, vezi 5221, manipularea încărcăturii, 

vezi 5224 

 

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a 

Această clasă include: alte transporturi terestre de călători: servicii de transport cu autobuze de mare 

distanță, pe bază de grafic, curse charter, excursii și alte servicii ocazionale de transport cu autocare, 

transporturi de pasageri la aeroport cu trenuri navetă, operarea telefericelor, funicularelor, a tele-ski-

urilor și telecabinelor, dacă nu fac parte din sisteme de tranzit urbane sau suburbane 

Această clasă include de asemenea: activitatea de transport cu autobuze școlare precum și autobuze 

pentru transportul angajaților, transportul de pasageri cu vehicule cu tracțiune animală sau umană 

Această clasă exclude: transportul cu ambulanța, vezi 8690 

 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 

Această clasă include: toate activitățile de transport rutier de mărfuri:, transportul buștenilor, 

transportul mărfurilor, transportul cu mijloace frigorifice, transporturi grele, transport de marfă în vrac, 

inclusiv în autocisterne, inclusiv a celor de colectarea laptelui de la ferme, transportul autoturismelor, 

transportul reziduurilor și deșeurilor, exclusiv activități de colectare sau eliminare 

Această clasă include de asemenea: închirieri de camioane cu șofer, transportul mărfurilor cu vehicule 

cu tracțiune animală sau umană 

Această clasă exclude: transportul buștenilor în incinta pădurii, ca parte a operațiunilor forestiere, 

vezi 0240, distribuirea apei prin utilizarea de camioane cisternă, vezi 3600, exploatarea instalatiilor 

pentru manipularea mărfurilor în terminale, vezi 5221, activități de ambalare în vederea 

transportului, vezi 5229, activități poștale și de curierat, vezi 5310, 5320, transportul deșeurilor, ca 

parte integrată a activității de colectare a deșeurilor,vezi 3811,3812 

 

5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri 

Această clasă include: transportul de pasageri maritim sau costier, pe bază de grafic sau nu: activitatea 

de expoatarea ambarcațiunilor pentru excursii, și a celor de croazieră sau agrement, activitatea de 

expoatare a feriboturilor, taxi-urilor de apă etc. 

Această clasă include de asemenea: închirierea ambarcațiunilor de agrement cu echipaj pentru 

transportul maritim sau costier (de exemplu pentru croaziere de pescuit) 

Această clasă exclude: activități ale restaurantelor și barurilor pe vase, atunci când sunt asigurate de 

unități distincte, vezi 5610, 5630, închirierea bărcilor și yahturilor de agrement, fără echipaj, 

vezi7721, închirierea vaselor sau bărcilor comerciale, fără echipaj, vezi 7734, activitatea 

“cazinourilor plutitoare", vezi 9200 

 

5020 Transporturi maritime și costiere de marfă 

Această clasă include: transportul de mărfuri maritim și costier, pe bază de grafic sau nu, transportul 

prin remorcare sau împingere a barjelor, platformelor petroliere etc. 

Această clasă exclude: depozitarea mărfurilor, vezi 5210, activități portuare și alte activități 

auxiliare, cum ar fi andocarea, pilotarea, alimbarea, salvarea navelor, vezi 5222, manipularea 

încărcăturii, vezi 5224, închirierea vaselor sau bărcilor comerciale fără echipaj, vezi 7734 

 

5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 

Această clasă include: transportul de pasageri pe fluvii, canale, lacuri și alte căi navigabile interioare, 

inclusiv în rada și în interiorul porturilor 
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Acestă clasă include de asemenea: închirierea ambarcațiunilor de agrement cu echipaj pentru 

transportul pe căi navigabile interioare 

Această clasă exclude: închirierea bărcilor sau iahturilor de agrement fără echipaj, vezi 7721 

 

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 

Această clasă include: transportul de mărfuri pe fluvii, canale, lacuri și alte căi navigabile interioare, 

inclusiv în rada și în interiorul porturilor 

Această clasă exclude: manipularea încărcăturii, vezi 5224, închirierea vaselor sau bărcilor 

comerciale fără echipaj, vezi 7734 

 

5121 Transporturi aeriene de marfă 

Această clasă include: transportul de mărfuri pe rute regulate și conform unor grafice fixe, transportul 

aerian ocazional de mărfuri 

Această clasă include de asemenea: închirierea echipamentului de transport aerian cu operator pentru 

transportul de mărfuri 

 

5122 Transporturi spațiale 

Această clasă include: lansarea sateliților și a navelor spațiale, transportul spațial de mărfuri și 

pasageri 

 

5210 Depozitări 

Această clasă include: activitatea de expoatare a spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri: 

silozuri de cereale, depozite generale de mărfuri, depozite frigorifice, rezervoare (tancuri de 

depozitare) etc. 

Această clasă include de asemenea: depozitarea mărfurilor în zone libere, activitatea de congelare a 

produselor prin insuflare 

Această clasă exclude: activitatea de expoatare a spațiilor de parcare pentru autovehicule, vezi 5221, 

activități de exploatare a spațiilor proprii de depozitare, vezi 6820, închiriere de spații libere, vezi 6820 

 

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 

Această clasă include: activități aferente transportului terestru de pasageri, animale sau mărfuri: 

activități în terminale precum gări feroviare, stații de autobuz, stații de manipulare a mărfurilor, servicii 

de expoatare a infrastructurii căilor ferate, servicii de expoatare a drumurilor, podurilor, tunelelor, 

parcărilor sau garajelor, parcări pentru biciclete, 

depozitarea pe timp de iarnă a vehiculelor (caravane), activități de expoatare a infrastructurii căilor 

ferate, servicii de remorcare și asistența pe șosele 

Această clasă include de asemenea: lichefierea gazelor în vederea transportului 

Această clasă exclude: manipularea încărcăturii, vezi 5224 

 

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă 

Această clasă include: activități aferente transportului pe apă de pasageri, animale sau mărfuri: 

activități în terminale ca porturi și dane, exploatarea ecluzelor etc., activități de navigație, pilotaj și 

ancorare, activități de alimbare, de salvare, activități ale farurilor 

 

Această clasă exclude: manipularea încărcăturii, vezi 5224, activitatea porturilor de 

ambarcațiuni, vezi 9329 

 

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 

Această clasă include: activități aferente transportului aerian de pasageri, animale sau mărfuri: 
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activități în terminale, cum ar fi terminalele liniilor aeriene, etc., activități în aeroporturi și de dirijare 

a traficului aerian, activități aeroportuare la sol etc. 

Această clasă include de asemenea: servicii de stingere și prevenire a incendiilor în aeroporturi 

Această clasă exclude: manipularea încărcăturii, vezi 5224, activitățile școlilor de aviație, vezi 8532, 

8553 

 

5224 Manipulări 

Această clasă include: încărcarea și descărcarea mărfurilor sau a bagajelor pasagerilor, indiferent de 

modul de transport utilizat, activitatea de stivuire a mărfurilor, încărcarea și descărcarea vagoanelor de 

cale ferată 

Această clasă exclude: serviciile de expoatare a terminalelor, vezi 5221, 5222 și 5223 

 

5229 Alte activități anexe transporturilor 

Această clasă include: expedierea mărfurilor, aranjarea sau organizarea operațiunilor de transport, 

rutier, maritim, aerian sau pe calea ferată, organizarea expedierilor de marfă individuale sau în grup 

(inclusiv ridicarea și livrarea mărfurilor și gruparea expedierilor), procurarea și emiterea 

documentelor de transport și a documentelor de expediție (scrisori de trăsură), activități ale agenților 

vamali, activități ale agenților de exemplupediere a mărfurilor maritime și aeriene, activități ale 

brokerilor pentru spații pe nave și aeronave, activități de manipulare a mărfurilor, de exemplu 

ambalarea temporară în lăzi pentru unicul scop al protejării mărfurilor în timpul tranzitului, 

despachetarea din lăzi, extragerea de eșantioane, cântărirea mărfurilor 

Această clasă exclude: activități de curierat, vezi 5320, activitățile de asigurare pentru transportul cu 

autovehicule, transportul maritim și aerian, vezi 6512, activități ale agențiilor de voiaj, vezi 7911, 

activități ale tur-operatorilor, vezi 7912, activități de asistență turistică, vezi 7990 

 

5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal 

Această clasă include activități ale serviciilor poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal 

de unul sau mai mulți furnizori de servicii universale. Activitățile includ utilizarea infrastructurii de 

servicii universale, inclusiv locații pentru vânzarea cu amănuntul, facilități de sortare și prelucrare și rute 

de transport pentru primirea și distribuirea corespondenței. 

Distribuirea poate include corespondența poștală, adică scrisori, cărți poștale, tipărituri (ziare, 

periodice, articole publicitare etc.), pachete de mici dimensiuni, bunuri sau documente. 

Sunt incluse de asemenea alte servicii necesare pentru buna desfășurare a obligativității serviciului 

universal. 

Această clasă include: primirea, cartarea, transportul și distribuirea (internă sau internațională) 

scrisorilor, pachetelor și coletelor (de tip poștal) de către serviciile poștale desfășurate sub 

obligativitatea serviciului universal. Pot fi implicate unul sau mai multe mijloace de transport și 

activitatea poate fi efectuată fie cu mijloace de transport proprii (private), fie prin intermediul 

transportului public colectarea corespondenței și a coletelor din cutiile publice de scrisori sau de la 

oficiile poștale 

Această clasă exclude: activitățile de transfer de credite, economii și mandate poștale, vezi 6419 

 


