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CUPRINS 

I.a. 
Lista cuprinzând partenerii la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia 

din cadrul ediției prezentei metodologii 

I.b. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aplicarea ediţiei sau, după 

caz, a reviziei în cadrul ediţiei metodologiei 

II. INTRODUCERE 

2.1  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

2.2 Activităţile/ subactivităţile proiectului: 

2.3 Considerații generale 

2.4 Baza legala 

2.5 Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii finantarii nerambursabile 

2.6 Condiții de eligibilitate pentru activități 

III  CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 

3.1 Organizarea și derularea Concursului de planuri de afaceri 

 

I. Comunicarea Metodologiei de evaluare și selectare planuri de afaceri către 

grupul țintă; 

II. Constituirea Comisiei de Evaluare și Selecție Planuri de Afaceri (Juriu); 

III. Conținutul Dosarului pentru participarea la concursul de planuri de 

afaceri și Înscrierea în concurs - depunerea Planurilor de Afaceri; 

IV. Analiza eligibilității administrative a Planurilor de afaceri; 

V. Evaluarea tehnico-financiară a Planurilor de afaceri; 

VI. Contestații/ Soluționarea contestațiilor; 

VII. Ierarhizarea și selecția planurilor de afaceri; 

VIII. Publicarea listei definitive a câștigătorilor concursului de planuri de 

afaceri, a listei de rezervă și semnarea Contractelor de minimis. 

IV ANEXE 
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Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 

 Ediţia/revizia în 

cadrul ediţiei 

Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică 

prevederile ediţiei sau 

revizia ediţiei 

1 2 3 4 

1 Ediţia 1    

2 Revizia 1    

3 Revizia 2    

 

II. INTRODUCERE 

2.1 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Prezenta Metodologie de concurs şi jurizare a concursului de planuri de afaceri reprezintă 

suportul pe baza căruia se va organiza Concursul de planuri de afaceri în cadrul 

proiectului „Chioar – UNITate în DIVERSitate” ID POCU/138/4/1/114852. 

Obiectivul general al proiectului este reducerea ratei de saracie persistenta si excluziunea 

sociala pentru 556 de persoane din comunitatea marginalizata - Remetea Chioarului, judetul 

Maramures, prin masuri integrate de programe “A doua sansa”, educatie, informare, formare 

profesionala, consiliere si mediere, ocupare, sprijin financiar, antreprenoriat, imbunatatire a 

conditiilor de locuit si reglementare a actelor de proprietate. 

OBIECTIVELE SPECIFICE ale proiectului sunt urmatoarele: 

OS1. Cresterea nivelului de informare si educatie pt. 60 de persoane provenind din comunitatea 

marginalizata, prin activitati de sprijin pentru cresterea accesului, participarii la educatie si 

reducerea abandonului scolar prin programe de tip “A doua sansa”. 

 

OS2. Cresterea accesului pe piata muncii pentru 300 de persoane din comunitatea 

marginalizata, de varsta activa si care au capacitatea de munca, prin furnizarea de servicii de: 

informare si consiliere profesionala pentru 300 persoane, formare profesionala pentru 280 

persoane, sprijin pentru gasirea unui loc de munca, mediere pentru 250 persoane. 

 

OS3. Dezvoltarea antreprenoriatului in comunitatea marginalizata prin cresterea abilitatilor si 

competentelor antreprenoriale pentru 140 de persoane din grupul tinta si acordarea de subventii, 

sustinerea infiintarii a unui numar de 40 afaceri, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu. 

 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect: “Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Axa prioritară 4: “Incluziunea sociala și combaterea sărăciei”. Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

si excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate 

Beneficiar: Comuna Remetea Chioarului/ Contract POCU/138/4/1/114852 

 

 

P
ag

e5
 

OS4. Dezvoltarea serviciilor comunitare integrate (servicii de asistenta si suport – recuperare/ 

reabilitare functionala – servicii medicale de kinetoterapie, servicii de asistenta medicala 

comunitara, Centru de zi) adresate populatiei din comunitatea marginalizata Remetea 

Chioarului si furnizarea acestor servicii catre 556 de persoane afectate sau aflate in risc de 

saracie si excluziune sociala. 

 

OS5. Imbunatatirea conditiilor de locuire pentru 50 de gospodarii care traiesc in conditii 

precare, afectate sau aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatea 

marginalizata avuta in vedere. 

 

OS6. Reducerea numarului de persoane fara acte de identitate sau acte de proprietate si 

asigurarea serviciilor juridice pentru obtinerea acestora pentru 32 de cazuri. 

 

OS7. Cresterea capacitatii comunitatii marginalizate rome, aflate in risc de saracie si excluziune 

sociala, de a depasi situatia de vulnerabilitate, de a asigura o imbunatatire continua a calitatii 

vietii si a dezvoltarii locale, prin cresterea gradului de participare sociala a membrilor sai si prin 

infiintarea unui ONG care sa sustina aceasta dezvoltare si sa contribuie la cresterea capacitatii 

comunitatii de a depasi pe termen lung situatia de vulnerabilitate, asigurandu-se transferul de 

cunostinte, competente si abilitati, de a identifica solutii autosustenabile pentru dezvoltarea 

comunitatii si rezolvarea problemelor de ordin social ce apar.  
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2.2 Activităţile/ subactivităţile proiectului: 

Activitate: A1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie: „A doua 

şansă” pentru comunitatea marginalizată din Remetea Chioarului 

Subactivităţi: 

SA1.1. Acces şi participare la educaţie – Programe integrate: consiliere, mentorat şi 

sprijin individual în educaţie 

SA1.2. „A doua şansă” – reîntoarcerea în sistemul de educaţie primar şi gimnazial 

 

Activitate: A2. Sprijin pentru accesul pe piaţa muncii a persoanelor aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune din comunitatea marginalizată Remetea Chioarului 

Subactivităţi: 

SA2.1 Selecţia persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune din comunitatea 

marginalizată Remetea Chioarului care urmează să participe la programe integrate 

SA2.2 Informare şi consiliere vocaţională – UNITate în DIVERSitate 

SA2.3 Derularea programelor de formare profesională destinate comunităţii marginalizate 

Remetea Chioarului 

SA2.4 Derularea programului de mediere pe piaţa muncii – Măsuri de sprijin pentru găsirea 

unui loc de muncă 

 

Activitate: A3. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii marginalizate 

Remetea Chioarului, inclusiv a ocupării pe cont propriu 

Subactivităţi: 

SA3.1 Derularea programului de formare antreprenorială „UNITate in DIVERSitate” 

SA3.2 Servicii suport pentru înfiinţarea de noi afaceri 

SA3.3 Derularea concursului de planuri de afaceri „Antreprenor la mine în sat” 

SA3.4 Înfiinţarea şi subvenţionarea afacerilor câştigătoare 

 

Activitate: A4. Sprijinirea dezvoltării şi furnizării de servicii integrate în cadrul 

Centrului comunitar „UNITate în DIVERSitate” Remetea Chioarului 

Subactivităţi: 

SA4.1 Centrul comunitar „UNITate în DIVERSitate” – Înfiinţare, amenajare şi dotare 

pentru nevoile comunităţii 

SA4.2 „UNITate în DIVERSitate” Remetea Chioarului – Organizare, acreditare şi furnizare 

servicii integrate în cadrul Centrului comunitar 

SA4.3 Dezvoltarea metodologiei interne de furnizare a serviciilor în cadrul Centrului 

comunitar „UNITate in DIVERSitate” Remetea Chioarului 

 

Activitate: A5. Îmbunatăţirea condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă 

Subactivitate: 
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SA5.1 Îmbunatăţirea condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă 

 

Activitate: A6. Acordarea de asistenţă juridică pentru reglementarea actelor 

Subactivitate: 

SA6.1 Acordarea de asistenţă juridică în vederea sprijinirii persoanelor aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune din comunitatea marginalizată pentru reglementarea actelor 

 

Activitate: A7. Acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor comunităţii în 

soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea şi acţiuni de facilitare şi mediere 

pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor 

comunităţii printr-o abordare participativă 

Subactivităţi: 

SA7.1 Ateliere Interculturale – acţiuni de implicare activă şi voluntariat al membrilor 

comunităţii în solutionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea 

SA7.2 Acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate 

pentru rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abordare participativ 

 

Activitate: A8. Managementul proiectului 

Subactivităţi: 

SA8.1 Furnizarea resurselor necesare implementării proiectului cheltuieli indirecte 

SA8.2 Management de proiect şi publicitate proiect 

 

2.3 Considerații generale 

Proiectul „Chioar – UNITate în DIVERSitate” ID POCU/138/4/1/114852, are ca 

obiectiv general dezvoltarea unei abordari integrate de masuri de sprijin pentru un numar 

de 556 persoane, in scopul cresterii accesului si participarii la educatie, sprijinirii accesului 

si mentinerii pe piata muncii, sustinerii antreprenoriatului si ocuparii pe cont propriu, 

dezvoltarii si implementarii de servicii de asistenta si suport – recuperare/ reabilitare 

functionala – serviciilor medicale de kinetoterapie, servicii de asistenta medicala 

comunitara, Centru de zi, imbunatatirii conditiilor de locuit si furnizarii de asistenta juridica 

pentru reglementarea actelor de identitate/ de proprietate. In acest sens, proiectul propune 

implementarea unui pachet integrat de masuri de sprijin cu impact atat la nivel de 

gospodarie, cat si la nivelul comunitatii marginalizate Remetea Chioarului. 

Prezenta metodologiei de concurs şi jurizare a concursului de planuri de afaceri 

reprezintă suportul pe baza căruia se va organiza Concursul de planuri de afaceri 

,,Antreprenor la mine în sat” în cadrul proiectului „Chioar – UNITate în 

DIVERSitate” ID POCU/138/4/1/114852. 

  Organizarea și desfășurarea concursului de planuri de afaceri are la bază 
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principiul transparenței începând cu prezentarea modului de organizare a acestuia, 

cunoașterea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și selecție a planurilor de 

afaceri și, nu în ultimul rând, cunoașterea drepturilor și obligațiilor care revin beneficiarilor 

ajutorului de minimis și a prevederilor procedurii de monitorizare a activității întreprinderii 

pe o perioada de minim 19 luni (12 luni in perioada de implementare a proiectului si 7 luni 

dupa finalizarea celor 12 luni).  

 Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor înființate ca urmare a 

sprijinului acordat pentru deschiderea unei afaceri prin proiectul „Chioar – UNITate în 

DIVERSitate” ID POCU/138/4/1/114852, finanțat în cadrul apelului privind Obiectivul 

specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 

socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, 

prin implementarea de măsuri integrate, astfel: vor obtine punctaj suplimentar planurile de 

afaceri care propun activitati desfasurate in unul din domeniile identificate in cadrul 

Strategiei Nationale de Competitivitate 2014-2020 (Anexa A16 la prezenta metodologie), 

ca fiind sectoare economice cu potențial de specializare inteligentă:  

 • Turism și ecoturism;  

 • Textile și pielărie;  

 • Lemn și mobilă;  

 • Industrii creative;  

 • Industria auto și componente;  

 • Tehnologia informațiilor și comunicațiilor;  

 • Sănătate și produse farmaceutice;  

 • Energie și management de mediu;  

 • Biotehnologii;  

 • Procesarea alimentelor și a băuturilor.  
 

 În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate 40 planuri de afaceri, care 

vor fi implementate în localitatea Remetea Chioarului, județul Maramureș din regiunea 

Nord-Vest.  
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Valoarea maximă a subvenției acordate fiecărei întreprinderi nou-înființate în baza 

planului de afaceri aprobat este de 113.600 RON, reprezentând maximum 100% din totalul 

cheltuielilor eligibile. 

 Ajutorul de minimis se va transfera către beneficiarul de ajutor de minimis în două 

tranșe, după cum urmează: 

- Sub forma de avans, reprezentand maxim 70% din valoarea solicitata, eligibila, 
prin planul de afaceri; 

- Diferenta de 30% se va acorda conditionat de realizarea unor indicatori sintetici 

predefiniti (numar de locuri de munca create, prezentarea dosarului complet de decont 
pentru investitiile realizate din avans, realizarea completa a planului de investitii). 

2.4 Baza legala 

Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu: 

a) Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020; 

b) Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600)” 

în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, AP 4/ PI 

9.ii/ OS 4.1 

c) Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 

107 și 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis; 

d) Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 

21/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 

naţionale aferente acestora 

 

Definiții 

În cadrul prezentei metodologii, următorii termeni se folosesc cu următoarele înțelesuri:  

a. administrator al schemei de minimis – administratorul schemei de antreprenoriat 

ca persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul 

ajutorului de minimis în numele furnizorului – în cadrul proiectului;  

b. contract de finanțare – actul juridic semnat între  AM/OI POCU, pe de o parte, și 

Beneficiarul finanțării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc 

drepturile și obligațiile corelative ale părților  în vederea implementării operațiunilor 

în cadrul POCU;  

c. contractul de subvenție – actul juridic semnat între beneficiarul finanțării 

nerambursabile și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile 
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și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin 

prezenta schemă de ajutor de minimis;  

d. întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate implicată 

într-o activitate economică și care e constituită conform Legii nr. 31/19901, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 

privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și conform OUG nr. 44/2008 privind 

desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile familiale; 

e. întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puțin una 

dintre relațiile următoare: 

- o întreprindere 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 și 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. 

f. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de 

Management pentru POCU; 

g. My SMIS – sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România pot solicita 

banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020;  

h. produse agricole - înseamnă produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu 

excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul 

(CE) nr. 104/2000; 

i. prelucrarea produselor agricole – înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui 

produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu 

excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea 

pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; 

j. comercializarea produselor agricole – înseamnă deținerea sau expunerea unui 

                                            
1 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile. 
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produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte 

forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător 

primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a 

produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător 

primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se 

desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

k. rata de actualizare – rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru 

România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene şi pe Internet; 

l. beneficiarul schemei de ajutor de minimis – întreprinderi create de persoane care 

doresc să iniţieze o activitate independentă, cu vârsta mai mare de 18 ani, pe baza 

unui plan de afaceri selectat în condițiile stabilite de administratorul schemei de 

minimis, selectat în condițiile stabilite conform Ghidului Solicitantului Condiții 

specifice pentru cererea de propuneri de proiecte Dezvoltare Locală integrată (DLI 

360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând 

minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate 

m. angajator – întreprindere/persoană juridică cu scop lucrativ/patrimonial care 

acționează în calitate de beneficiar al schemei de ajutor de minimis; 

n. loc de muncă - locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile 

întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau 

unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii;  

o. IMM – întreprindere care îndeplinește criteriile prevăzute în anexa I la 

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 si anume, are mai 

puţin de 250 de persoane angajate şi care are o cifră de afaceri anuală netă, de până 

la 50 de milioane de euro şi/ sau deţine active totale de până la 43 de milioane de 

euro;  

p. persoane vulnerabile – persoane care aparțin grupurilor socio-economice 

defavorizate, cum ar fi:  

i. provin din familii cu venituri mici (până la 450 lei pentru fiecare membru 

al familiei)  

ii. provin din mediul rural;  

iii. sunt persoane cu dizabilități;  

iv. sunt orfani de unul sau de ambii părinți;  

v. provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare;  

vi. nu au adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă;  

vii. sunt de etnie rromă. 

 

Schema de ajutor de minimis nu se aplică și nu se acordă pentru: 
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a) ajutoarele acordate întreprinderilor care-si desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al 

Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul 

produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

nr. L 17/21.01.2000 

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 

producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului 

CE; 

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul 

transformării si comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a Tratatului 

CE, în următoarele cazuri: 

• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 

produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe 

piaţă de întreprinderile în cauză; 

• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală 

către producători primari. 

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, 

respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării si 

funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de 

activitatea de export; 

e) ajutoarele subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 

f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

2.5 Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii finantarii nerambursabile 

Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile constituite conform 

Legii nr. 31/19902, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 

346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și conform OUG nr. 44/2008 privind 

desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

întreprinderile familiale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România; 

b) nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, 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 
                                            
2 Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile. 
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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 întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res 

judicata în ultimii 3 ani, de către nici o instanță de judecată, din motive profesionale sau 

etic-profesionale; 

e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru 

fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în 

detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 

f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false; 

g) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu 

acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat; 

h) nu a fost subiectul unei ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a 

Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și incompatibil cu 

piața comună sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 

executată și ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;  

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică 

pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedență și anul fiscal în curs), cumulată 

cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de 

minimis – Dezvoltarea Locală Integrată ( DLI 360 0 ) în comunitățile marginalizate în care 

există populație aparținând minorității rome, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 Euro 

(100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul 

terților sau contra cost). Aceste plafoane de aplică indiferent de forma ajutorului de minimis 

sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este finanțat din surse naționale sau 

comunitare. 

j) respectă condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice 

”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există 

populație aparținând minorității rome”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1, precum și pe cele prevăzute în 

cererea de finanțare   „Chioar – UNITate în DIVERSitate”   respectiv: 

- Vor crea cel putin un loc de munca pentru persoane din comunitatea marginalizată 

Remetea Chioarului, pe care îl vor menține timp de 12 luni pe perioada de implementare a 

proiectului și 7 luni pe perioada de sustenabilitate; 

- Vor functiona minim 12 luni pe perioada implementarii proiectului; 

- Vor avea o perioada de sustenabilitate de minim 7 luni dupa finalizarea celor 12. 
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k) Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social si  punctul de lucru 

în Remetea Chioarului. 

l) Întreprinderile nou înființate vor trebui să fie înființate  de  persoane  din grupul 

țintă al proiectului. 

m) Solicitarea finanțării se va face pe un singur cod CAEN. 

 

2.6 Condiții de eligibilitate pentru activități 

În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis, conform 

Ghidului solicitantului – Condiții specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în 

comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, din 

cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate 

în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există 

populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, 

activitățile care respectă cumulativ următoarele condiții: 

a) au ca scop înființarea și dezvoltarea afacerilor selectate conform Ghidului 

solicitantului – Condiții specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în 

comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” 

4.1 

b) respectă condițiile de înființare și dezvoltare definite în Ghidului solicitantului – 

Condiții specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile 

marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” 4.1 

c) sunt realizate de întreprinderile nou înființate în cadrul proiectelor finanțate prin 

Ghidul solicitantului – Condiții specifice ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) 

în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității 

rome”. 4.1 

Alte cerințe și condiții conform cererii de finanțare și GSCS 4.1: 

a) Prin afacere se va înființa cel puțin un loc de muncă; 

b) Afacerea contribuie la ocuparea persoanelor din comunitatea marginalizata Remetea 
Chioarului; 

c) Afacerea propune masuri care asigura sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 
scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor; 

d) Afacerea propune acțiuni inovative social; 

e) Afacerea propune acțiuni care contribuie la susținerea comunității; 
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f) Afacerea abordează în toate aspectele sale probleme legate de egalitate de șanse și 

nediscriminare; 

g) Se poate depune un singur plan de afaceri/ beneficiar; 

h) Experții din proiect, indiferent de la ce partener provin, nu pot face parte din firma propusă; 

i) Planul de afaceri trebuie să fie propus de o persoană cu risc de sărăcie și excluziune socială 

din grupul țintă și care beneficiază de intervenție integrată în cadrul proiectului. 

 

III. CONCURSUL DE PLANURI DE AFACERI 

3.1 Organizarea și derularea Concursului de planuri de afaceri 

În prezenta metodologie pentru organizarea și derularea Concursului de planuri de afaceri s-

au definit 8 etape principale: 

 

1. Constituirea Comisiei de Evaluare și Selecție Planuri de Afaceri (Juriu); 

2.  Înscrierea în concurs - depunerea Planurilor de Afaceri; 

3. Analiza eligibilității administrative a Planurilor de afaceri; 

4. Publicarea planurior de afaceri admise in urma analizei administrative 

5.  Evaluarea tehnico-financiară a Planurilor de afaceri; 

6. Publicarea listei câștigătorilor. 

7. Contestații/ Soluționarea contestațiilor dupa evaluarea tehnico-financiară; 

8. Publicarea listei definitive a câștigătorilor concursului de planuri de afaceri, a listei de 

rezervă. 
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3.2 Calendarul concursului „Antreprenor la mine in sat” 

 

27.11.2019– 16.12.2019 Depunerea Planurilor de Afaceri 

Termen limita 16.12.2019 ora 16 

05.12.2019 – 19.12.2019 Jurizarea planurilor de afaceri in functie de depuneri 

19.12.2019 Publicarea listei câștigătorilor 

20.12.2019 Depunerea contestațiilor ora 16.00 

20.12.2019-23.12.2019 Contestații/ Soluționarea contestațiilor dupa evaluarea 

tehnico-financiară; 

23.12.2019 Publicarea listei definitive a câștigătorilor concursului de 

planuri de afaceri si a listei de rezervă. 

 

 I. Comunicarea Metodologiei de concurs și jurizaare planuri de 

afaceri către grupul țintă 

Promovarea concursului de planuri de afaceri și a posibilității de a căștiga o finantare de 

113600 lei pentru demararea acesteia s-a realizat încă de la înregistrarea pentru a participa 

la activitățile proiectului, astfel încat fiecare persoană să își poată construi un plan de carieră 

pornit în același timp și de la competențe și propria motivație, dar și de la oportunitățile de 

care pot beneficia pentru a se dezvolta în directia aleasă. În vederea asigurării respectării 

principiilor transparenței, egalității de șanse, nediscriminării și nefavorizarea niciunui 

participant din cadrul comunității prezenta metodologie va fi postată pe site-ul proiectului, 

pe pagina de facebook a proiectului, si va fi disponibila la sediul Beneficiarului și 

partenerilor astfel încât să fie accesibilă tuturor celor interesați. 
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II. Constituirea /Activitatea Comisiei de Evaluare și Selecție Planuri 

de Afaceri (Juriu) 

Pentru a finanța cele mai bune idei de afaceri, transpuse în planuri de afaceri realiste precum 

și pentru respectarea principiului transparenței în procesul de evaluare și selecție planuri de 

afaceri, se va constitui o Comisie de evaluare independentă. Aceasta va fi asigurată de către 

P1. 

Comisia de evaluare și selecție constituită sub forma unui juriu va include un număr impar 

de membri reprezentanți ai Mediului de afaceri precum și reprezentanți ai Patronatelor din 

aria de implementare a proiectului.  

Membrii Juriului sunt persoane care trebuie să dea dovadă de: 

- integritate; 

- obiectivitate; 

- independenţă. 

Anterior începerii procesului de evaluare planuri de afaceri, pentru respectarea principiilor 

de incompatibilitate și confidențialitate fiecare membru al comisiei va semna în acest sens 

o declarație pe propria răspundere - Anexa 17 la prezenta metodologie. 

Experții implicați în implementarea SA3.3. Derularea concursului de planuri de afaceri 

„Antreprenor la mine in sat” vor pune la dispoziția membrilor comisiei, cu ocazia întrunirii 

o listă cu beneficiarii ale căror planuri de afaceri au fost declarate eligibile în urma verificării 

administrative. 

Persoana care se află într-o situație de incompatibilitate va solicita înlocuirea sa în termen 

de 1 zi lucrătoare de la constatare. În acest caz, P1 va proceda la înlocuirea persoanei în 

cauză fară a aduce atingere demnităţii persoanei şi drepturilor profesionale şi contractuale 

ale celui care face obiectul conflictului de interese, respectiv incompatibilităţii sesizate. 

Situații și aspecte privind incompatibilitatea persoanelor din juriu: 

 dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă, el, sau vreo rudă 

apropiată, în soluţionarea unei cauze, într-un anumit mod, care l-ar determina, să fie 

subiectiv; 

 implicare financiară indirectă; 

 situația în care există elemente care conduc și chiar atestă starea de conflict de interese sau 

incompatibilitate cum ar fi existența unui interes personal. 

 dacă sunt rude de gradul I și II, respectiv afinii acestora de gradul I și II cu unul dintre 

participanții la concurs. 

Fiecare persoană din Juriu are datoria și obligația să păstreze, în condiţiile legii, 
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confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le deţin sau la care au acces pe 

perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal, sau să le 

facă cunoscute unui terţ pe toată perioada de desfășurare a proiectului. 

Activitatea Comisiei de evaluare și selecție se va desfășura sub atenta monitorizare a cel 

puțin doi observatori, persoane din echipa proiectului: Manager proiect, Coordonator 

activități măsuri de ocupare P1. 

 

III. Conținutul Dosarului pentru participarea la concursul de planuri 

de afaceri și Înscrierea în concurs - depunerea Planurilor de Afaceri. 

Conținutul Dosarului pentru participarea la concursul planuri de afaceri 

 Cerere de înscriere la concursul plan de afaceri – Anexa 1 la prezenta 

Metodologie. Fiecare beneficiar care dorește să participe la concursul de planuri 

de afaceri trebuie să completeze cererea.  

 Carte identitate solicitant – copie semnata conform cu originalul de catre 

posesor  
 Planul de afaceri – Fiecare beneficiar își va depune planul de afaceri în format 

de hârtie și pe suport electronic - Anexa 2 la prezenta metodologie; 

 Bugetul planului de afaceri - Fiecare beneficiar va depune bugetul planului de 

afaceri în format de hartie și pe suport electronic - Anexa 3 la prezenta 

metodologie; 

Bugetul va fi întocmit de către participantul la concurs pe baza informațiilor din 

planul de afaceri și ținând cont de formatul pus la dispoziție prin prezenta 

metodologie și a listei orientative de cheltuieli eligibile pentru înființarea și 

dezvoltarea întreprinderii - Anexa 15 la prezenta Metodologie. 

 Prognoza veniturilor - Fiecare beneficiar va depune Prognoza veniturilor în 

format de hartie și pe suport electronic; Anexa 4 la prezenta metodologie; 

 Prognoza cheltuielilor - Fiecare beneficiar va depune Prognoza cheltuielilor în 

format de hartie și pe suport electronic; Anexa 5 la prezenta metodologie; 

 Contul de profit si pierdere - Fiecare beneficiar va depune Contul de profit si 

pierdere în format de hartie și pe suport electronic; Anexa 6 la prezenta 

metodologie; 

 Certificat de Absolvire emis de către Furnizorul cursurilor de antreprenoriat – 

copie 

 Oferte de pret/ cataloage/ alte surse verificabile pentru fundamentarea 

costurilor cu investitia  

 Cazier fiscal în termen de valabilitate până la finalul perioadei de evaluare 

a planurilor de afaceri– original 

 Cazier judiciar în termen de valabilitate până la finalul perioadei de 

evaluare a planurilor de afaceri - original 

 Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări-Anexa 
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7; 

 Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis-Anexa 8; 

 Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității 

pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite- Anexa 9; 

 Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese-Anexa 10; 

 Alte documente pe care le considerati relevante 

 

Depunerea dosarului pentru concursul planuri de afaceri 

Dosarul pentru concursul planurilor de afaceri se va depune la sediul Beneficiarului în 

format de hârtie și electronic, cu respectarea Calendarului concursului. Dosarul fizic va fi 

paginat, opisat și semnat de participantul la concurs pe fiecare pagină. 

 

IV. Analiza eligibilității administrative a Planurilor de afaceri  

În această etapă, se verifică, de către experții P1 implicați în implementarea SA3.3. 

Derularea concursului de planuri de afaceri „Antreprenor la mine in sat”, eligibilitatea 

dosarelor depuse din punct de vedere administrativ, existența documentelor și anexelor 

obligatorii conform prezentei metodologii prin completarea  Grilei de verificare a 

eligibilității administrative – Anexa 11 la prezenta metodologie pentru fiecare plan de 

afaceri. 

Criteriile minime de la care se va pleca sunt urmatoarele:  

 se poate depune un singur plan de afaceri/ beneficiar,  

 expertii din proiect, indiferent de la ce partener provin, nu pot face parte din firma 

propusa,  

 prin planul de afaceri trebuie să se previzioneze înfiintarea a cel putin 1 loc de 

munca,  

 se exclud domeniile mentionate in GS CS 4.1.  

 planul de afaceri trebuie sa fie propus de o persoana cu risc de saracie si excluziune 

sociala din grupul tinta si care beneficiaza de interventie integrata in cadrul 

proiectului. 

 

V.    Evaluarea tehnico-financiară a Planurilor de afaceri 

Planurile de afaceri declarate eligibile în urma verificării administrative, vor fi evaluate de 

către Comisia de evaluare-juriu- pe baza criteriilor de evaluare prezentate în grila de 

evaluare tehnico- financiară - Anexa 12 la prezenta Metodologie. 

Comisia de evaluare va avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare și selecție a 

planurilor de afaceri bazat pe prezenta metodologie care asigură principii și criterii 
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transparente și nediscriminatorii. In evaluarea planurilor de afaceri se vor acorda punctaje 

suplimentare, semnificative, afacerilor care vor indeplini urmatoarele caracteristici: 

 Prin afacere se va infiinta cel puțin un loc de munca; 

 Afacerea contribuie la ocuparea persoanelor din comunitatea marginalizata Remetea 

Chioarului; 

 Afacerea propune masuri care asigura sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 

emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii 

resurselor; 

 Afacerea propune actiuni inovative social; 

 Afacerea propune actiuni care contribuie la sustinerea comunitatii; 

 Afacerea abordeaza in toate aspectele sale probleme legate de egalitate de sanse si 

nediscriminare; 

In evaluarea planurilor de afaceri se vor mai urmări: 

 veridicitatea și coerența informațiilor înscrise în planul de afaceri; 

 completarea explicită a tuturor câmpurilor Planului de afaceri; 

 legătura dintre activele ce vor fi achiziționate cu activitățile pentru care se solicită 

finanțare; 

 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. 

Planurile de afaceri vor fi evaluate, din punct de vedere calitativ, urmărind să respecte 

informațiile solicitate în modelul de plan de afaceri. 

Participanții ale căror planuri de afaceri au obținut mai puțin de 50 puncte, în urma 

verificării tehnico-financiare vor fi respinși din competiție. Punctajul maxim care se poate 

obtine este de 100 puncte, iar punctajul acordat de comisie pentru fiecare plan de afaceri 

este media aritmetică a punctajelor evaluatorilor. 

Selectarea si contractarea proiectelor se va face dupa urmatorul algoritm: 

Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face in ordine descrescatoare a 

punctajului obtinut. La punctaje egale se va aplica Anexa 13 - Grilă de departajare.  

Pe baza grilelor făcute de către evaluatori, se va întocmi lista cu punctajele finale obținute. 

Grilele de evaluare tehnico-financiară vor fi semnate de către evaluatori. 

Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanțe sau 

că informațiile declarate de solicitant în planul de afaceri nu sunt corecte/reale/coerente, 

solicitantul poate primi clarificari. 

Evaluarea va fi independenta, iar punctajul se va acorda conform grilei de evaluare și se va 
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nota pe o fișă de evaluare tehnico-financiară pentru fiecare plan de afaceri în parte. 

La finalul etapei de evaluare se va publica lista cu persoanele admise/ respinse. 

 

VI. Contestații/ Soluționarea contestațiilor 

In cadrul concursului de idei de afaceri sunt admise contestații referitoare la punctajul 

propriului plan de afaceri in etapa tehnico-financiară. 

NU sunt admise contestații  in etapa de verificare a eligibilitatii administrative.   

 Candidații au posibilitatea de a contesta o singură dată rezultatul procesului de evaluare. 

Participanții respinși în etapa de evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri pot 

depune contestații (Modelul de contestație este Anexa 14 la prezenta metodologie), la 

sediul Beneficiarului, în termen de 1 zi lucrătoare de la publicarea listei finale. Contestațiile 

depuse după expirarea termenului de contestare nu vor face obiectul soluționării de către 

comisia de soluționare a contestațiilor. 

Contestatiile trebuie sa indice in mod clar si sa argumenteze aspectele contestate din 

rezultatul procesului de evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri.  

Eventualele contestații vor fi rezolvate de către Comisia de soluționare a contestațiilor, iar 

rezultatul soluționării contestațiilor va fi afișat la sediul Beneficiarului. Reevaluarea 

planurilor de afaceri ale persoanelor care au depus contestație se va face conform procedurii 

și a grilei aplicate la evaluarea inițială. 

Decizia Comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă. 

VII. Ierarhizarea planurilor de afaceri 

După stabilirea punctajului final se va realiza ierarhizarea descrescătoare a Planurilor de 

Afaceri, prin completarea listei finale, care va fi afișată la sediul Beneficiarului si site-ul 

proiectului chioarunitateindiversitate.ro 

ÎN CAZUL PUNCTAJULUI EGAL (pentru egalitate pe ultimul loc ) 

DEPARTAJAREA SE VA EFECTUA ASTFEL : 

A. Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul proiectului; 

B. Ponderea investitiilor in echipamente necesare desfăşurării activităţii  (în ordinea 

descrescătoare a valorii); 

În urma procesului de selecție, se va întocmi o listă cu cele 40 de planuri de afaceri selectate 

pentru finanțare și o listă de rezervă (admisi inafara bugetului) cu următoarele  planuri de 

afaceri care ar putea beneficia de ajutor de minimis dacă renunță la implementarea afacerii, 
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persoane din lista principală. 

Întocmirea listei de rezervă (admisi inafara bugetului) are la bază, în principal, punctajul 

final obținut la concursul de planuri de afaceri. 

 

VIII. Publicarea listei definitive a câștigătorilor concursului de planuri de 

afaceri, a listei de rezervă și semnarea Contractelor de minimis. 

 

În urma procesului de evaluare vor fi selectate 40 de planuri de afaceri pentru acordarea 

subvenției de maxim 113.600 lei pentru înființarea unei întreprinderi, care face obiectul 

schemei de minimis. Lista câștigătorilor (40 participanți) și cea de rezervă (admisi inafara 

bugetului) vor fi publice, la sediul Beneficiarului. 

În momentul semnării contractului de subvenție, beneficiarul de ajutor de minimis va completa 

Declarația pe proprie răspundere (actionar majoritar, contracte prestări servicii, angajari 

personal proiect) – Anexa 12. 
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Anexa 1 

 

Cerere de înscriere la concursul plan de afaceri 

„Antreprenor la mine in sat”, proiect ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Contract POCU/138/4/1/114852 

 

Subsemnatul/a…………………………................, CNP…………………………......, 

domiciliat/ă în ............................................... , str. .......................nr............... bl. ..……, sc. ....., 

ap. .…, tel................................., e-mail ......................................................., vă rog să-mi 

aprobaţi cererea de înscriere şi de participare la Concursul de Planuri de Afaceri „Antreprenor 

la mine in sat” organizat în cadrul proiectului ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” Contract 

POCU/138/4/1/114852, implementat de către Comuna Remetea Chioarului în parteneriat cu 

SC 3ART SRL, ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ "SFÂNTUL IERARH IOSIF 

MĂRTURISITORUL" și ȘCOALA GIMNAZIALĂ REMETEA CHIOARULUI. 

 

Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în Metodologie de 

concurs  si jurizare a concursului de planuri de afaceri aferentă proiectului menționat mai sus 

și sunt de acord cu acestea.  

 

 

 

 

Participant la Concursul de Planuri de Afaceri  

Nume și prenume:.................................................  

Data: ..................... 

Semnătura: ..................... 
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Anexa 2 

 

 

 

 

PLAN DE AFACERI 

 

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

 

 

 

 

AUTORUL PLANULUI DE AFACERI 

...................................... 
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1. DATE GENERALE  

 

1.1 Numele firmei  

 

1.2 Data inceperii efective a activitatii (estimat): 

 

1.3 Activitatea principala a societatii  

           si codul CAEN al activitatii principale: 

1.4  Activitatea Codului CAEN pe care se solicita finantarea poate fii incadrată în unul din 

următoarele domenii: 

 

1.5 Valoarea capitalului (minim 200 lei) 

 

1.6 Persoana de contact (administrator):  

1.7 Adresa, telefon/fax, e-mail:  

Domenii identificate in cadrul  Strategiei Nationale de Competitivitate 

2014-2020: 

 Turism și ecoturism;  

 Textile și pielărie;  

 Lemn și mobilă;  

 Industrii creative;  

 Industria auto și componente;  

 Tehnologia informațiilor și comunicațiilor;  

 Sănătate și produse farmaceutice;  

 Energie și management de mediu;  

 Biotehnologii;  

 Procesarea alimentelor și a băuturilor.  

 

Productie și servicii  

Comerț cu ridicata și cu amănuntul  
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1.8 Asociati, actionari principali, administrator:  

Nr 

crt 

Numele si prenumele Domiciliu  Functia 

Asociat 

/administrator 

Pondere in  

Capital social 

% 

1     

 

 

1.9 Sediul Social al firmei: 

□ Judet 

□ Localitate 

□ Adresa completa  

1.10 Adresa Punct de lucru al firmei: 

□ Judet 

□ Localitate 

□ Adresa completa  

1.11 Valoarea planului de afaceri   

Valoarea planului de afaceri 
Valoare - lei 

Valoare totală a PLANULUI DE AFACERI (ajutor de 

minimis + contributie proprie)- lei: 
 

Valoare AJUTOR DE MINIMIS: lei  

Valoare contribuţie proprie: lei  
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2. VIZIUNE & STRATEGIE 

2.1 Descrierea Afacerii  

Descrieti pe scurt esenta afacerii.  

Care sunt produsele/serviciile oferite? la ce foloseste? ce nevoi/cerinte satisface?  

Ce anume va genera bani si profit?  

Descrieti factorii pe care ii considerati relevanti pentru succesul afacerii (inclusiv experienta personala a 

dvoastra in domeniul afacerii). 

Cui va adresati? Cine sunt clientii potentiali? 

Obiectivele strategice: unde vreti sa ajungeti la sfarsitul primului an? dar la sfarsitul anului 3?  

 

2.2 Planificarea Strategica 

Planificarea strategica este procesul prin care organizatia (firma dvoastra) isi defineste strategia pe termen mediu 

si lung si ia decizii privind investitiile si alocarea de resurse. Planificarea strategica se bazeaza pe analiza 

mediului extern si intern al organizatiei precum si a interactiei dintre acestea 

a.) Analiza Mediului Extern 

descrieti pe scurt urmatoarele aspecte: 

□ concurenta existenta: cine sunt concurentii dvoastra? care sunt produsele si serviciile pe care le ofera? 

□ concurenta viitoare: cat de greu este sa demarezi o afacere similara?  

□ furnizorii: cine sunt principalii furnizori? exista 3 sau mai multi furnizori? 

□ produse/servicii similare: descrieti produsele / serviciile care ar putea sa le inlocuiasca pe cele pe care 

doriti sa le oferiti 

 

b.) Analiza SWOT 

analizati punctele tari si punctele slabe ale afacerii dvoastra; analizati oportunitatile si amenintarile la adresa 

afacerii dvoastra. 

□ punce tari: la ce suntem cei mai buni? ce resurse unice avem? ce experienta detine echipa de proiect 

etc 

□ puncte slabe: la ce suntem cei mai slabi? ce nu stim sa facem? de ce competente avem nevoie?  

□ oportunitati:de ce tehnologii noi putem profita?ce piete noi ni se deschid? ce nisa de piata putem 

accesa? care sunt puntele slabe ale concurentilor?  

□ amenintari: la ce modificari tehnologice ne putem astepta? Ce modificari legislative ne-ar putea 

afecta? ce ar putea face concurenta?  

explicati fiecare punct in parte, apoi prezentati rezultatele intr-o forma matriceala precum in exemplul de mai 

jos: 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 ……….. 
 ………….. 
 ………….. 

 

 ……….. 
 ………….. 
 ………….. 

 
Oprtunități Amenințări 
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 ……….. 
 ………….. 
 ………….. 

 

 ……….. 
 ………….. 
 ………….. 

 

 

c.) Resurse umane 

     Numar de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementarii proiectului: 

Din Grupul țintă  

Alte persoane  

Total  

* Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de munca pe perioada nedeterminata 

      Norma de muncă a persoanei/persoanelor nou angajate 

Nr. crt. Tip normă Nr. angajați Din Grupul țintă 

1.  1/1 ( normă întreagă – 8 ore/zi)   

2.  ½ ( jumătate de normă – 4 

ore/zi) 

  

 

3 DESCRIEREA INVESTITIEI  

3.1 Locatia de implementare si exploatare a investitiei 

a) Descrieti locatia de implementare si exploatare a investitiei (adresa, forma de proprietate asupra 

spatiului etc).  

 

b) Descrieti infrastructura existenta: cai de acces, posibilitatea de racordare la sisteme de comunicatii etc 

c) Descrieti avizele/autorizatiile si acordurile necesare pentru desfasurarea activitatii (daca e cazul) 

 

3.2 Investitiile propuse și procesul tehnologic 

Descrieti pe scurt procesul tehnologic și descrieți explicit echipamentele pe care doriti sa le achiziționați și 

descrieți rolul lor în procesul tehnologic. 
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3.3 Afacerea contribuie la ocuparea persoanelor din comunitatea marginalizata 

Remetea Chioarului? 

DA NU 

    
 

3.4 Descrieți măsurile prin care afacerea dvs. asigura sprijinirea tranzitiei catre o 

economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al 

utilizarii resurselor. 

 

3.5  Descrieți măsurile inovative social propuse prin afacerea dvs.  

 

3.6  Descrieți modul în care afacerea dvs contribuie la sustinerea comunitatii. 

 

3.7 În ce mod afacerea dvs. abordeaza aspectele legate de egalitatea de sanse si 

nediscriminare? 

 

3.8 Afacerea finantata respecta urmatoarele criterii de eligibilitate: 

 

a) Crează cel putin un loc de muncă pentru care va asigura sustenabilitatea timp de 12 luni pe 

perioada implementarii proiectului? 

DA NU 

   
b) Va functiona minim 12 luni pe perioada implementarii proiectului? 

DA NU 

   
c) Vor avea o perioada de sustenabilitate de minim 7 luni dupa finalizarea celor 12. 

DA NU 

   
4 STRATEGIA DE MARKETING 

4.1 Definiți piața 

 

4.2 Localizați piața  

 

4.3 Promovarea afacerii 

 

5 PLAN DE IMPLEMENTARE  

5.1 Planul de implementare 

Descrieti principalele activitati avute in vedere pentru implementarea proiectului;  

5.2 Planul de finantare a investitiei 

Completati modul in care se va finanta proiectul: de unde vin banii necesari pentru investitii.  
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Nr crt Sursa de finantare  Valoare (lei TVA 
inclus) 

Procent din valoare 
totala 

1 Grant nerambursabil (ajutor de 
minimis) 

......... ................% 

2 Cofinanțare  ......... ................% 

 

5.3 Managementul riscurilor 

Identificati minim 3 riscuri ce pot aparea in implementarea proiectului (de ex: incapacitatea unui furnizor de a 

livra un echipament in timp util); apreciati impactul riscului asupra proiectului (de ex: depasirea bugetului sau 

timpului alocat pentru o activitate); identificati masuri de eliminare a riscurilor sau atenuare a impactului.  

 

6 ANALIZA FINANCIARA  

6.1 Venituri Prognozate 

Estimati veniturile firmei in primii 4 ani de activitate. Completati Anexa nr.4 – Venituri prognozate – model 

standard. 

 

 

6.2 Cheltuieli Prognozate 

Estimati cheltuielile firmei in primii 4 ani de activitate; Completati Anexa nr.5– Prognoza cheltuielilor – model 

standard. 

 

 

6.3 Contul de profit și pierdere 
Estimati rezultatul financiar (profit și pierdere) in primii 4 ani de activitate; Completati Anexa nr.6– CONT 

PROFIT SI PIERDERE – model standard. 

 

 

7 ANEXELE PLANULUI DE AFACERI 

□ Cerere de înscriere la concursul plan de afaceri – Anexa 1  

□ Carte identitate solicitant – copie semnata conform cu originalul de catre posesor 

□ Bugetul planului de afaceri - Anexa 3  

□ Prognoza veniturilor - Anexa 4  

□ Prognoza cheltuielilor - Anexa 5  

□ Contul de profit si pierdere - Anexa 6  

□ Oferte de pret/ cataloage/ alte surse verificabile pentru fundamentarea costurilor cu 

investitia  

□ Cazier fiscal în termen de valabilitate până la finalul perioadei de evaluare a planurilor 

de afaceri– original 

□ Cazier judiciar în termen de valabilitate până la finalul perioadei de evaluare a 

planurilor de afaceri – original 

□ Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări-Anexa 7; 
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□ Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis-Anexa 8; 

□ Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea 

sustenabilității măsurilor sprijinite- Anexa 9; 

□ Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese-Anexa 10; 

□ Alte documente pe care le considerati relevante 
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       Anexa 3 

 

                     

  BUGETUL INVESTITIEI      

Nr. 

Denumirea lucrarilor / bunurilor/  serviciilor 

UM Cant Pret unitar 
Valoare 

Totala  
TVA Valoare Totala  

  

crt.     
(faraTVA) (fara TVA) 

  
cu TVA) 

  

1 Taxe pentru înființarea de întreprinderi buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

2 Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

2,1 Salarii buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2,2 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

3 Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

3.1. Cheltuieli pentru cazare buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

3.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

3.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

4 

Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri 

și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv 

materiale consumabile 

buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.1. Active fixe (echipamente, utilaje, dotari etc.) buc 1,00   0,00 0,00 0,00 

  

4.2. Materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile buc 1,00   0,00 0,00 0,00 

  

5 
Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru 

desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente , 

vehicule 

buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

6 
Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente 

funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de 

întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri 

buc 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor buc   0,00 0,00 0,00 0,00 
  

8. 

Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării 

inteprinderilor,Conectare la reţele informatice aferente 

funcţionării întreprinderilor  

buc   0,00 0,00 0,00 0,00 
  

9 

Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, 

pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza 

necesară 

buc   0,00 0,00 0,00 0,00 
  

10. 
Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării 

întreprinderilor  
buc   0,00 0,00 0,00 0,00 

  

11. 

Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor (Prelucrare de 

date; Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice; 

Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante 

pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic; Concesiuni, 

brevete, licenţe, software, mărci comerciale 

buc   0,00 0,00 0,00 0,00 
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  TOTAL GENERAL      0,00 0,00 0,00 0,00 

  

                      

                      

    Valoare                 

1 Valoarea totală a proiectului, din care: 0,00                 

2 Valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA nedeductibilă*) .......     
            

3 Contribuţia proprie a solicitantului .......     
            

4 Finanţare nerambursabilă solicitată**) ........                 

                      

  

*) Cheltuiala de TVA nedeductibilă este eligibilă; **) Ajutorul financiar 
nerambursabil aferent fiecărui plan de afaceri va fi în cuantum de maxim 

113.600 RON                   
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              Anexa 4 
  

PROGNOZA VENITURILOR SI EVOLUTIA ACESTORA 

  

  Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie 

        

Total 2020 Total 2021 Total 2022 Total 2023 Nr. 

Crt. 
Categoria 

Pret in RON 

/UM 
UM 

Vanzari fizice previzionate 

1 PRODUCTIE    Buc         

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               
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12               

13 Alte venituri             

Total servicii    Ron         

14 Venituri din servicii    RON         

15 

Venituri din subventii de 

exploatare aferente cifrei 

de afaceri nete 

  RON         

16 
Venituri din subventii 

pentru investitii  
  RON         

17 Venituri din alte activitati   RON         

18 
Variatia stocurilor (+ 

pentru C; - pentru D) 
  RON         

19 

Venituri din productia 

realizata pentru scopuri 

proprii si capitalizata 

  RON         

20 
Alte venituri din 

exploatare 
  RON         

Total venituri din exploatare   RON         
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Anexa 

5 
  

  
PROGNOZA CHELTUIELILOR  – VARIANTA CU PROIECT 

  

  Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie 

      Total                            

2020 

Total                                

2021 

Total                                 

2022 

Total                                 

2023 
Nr. 

Crt. 
Categoria UM 

1 
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele 

consumabile 
RON        

2 Alte cheltuieli materiale RON        

3 Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) RON        

4 Cheltuieli privind marfurile  RON         
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5 Cheltuieli materiale – total RON        

6 Cheltuieli cu personalul angajat RON         

7 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala RON         

8 Cheltuieli cu personalul – total RON         

9 Cheltuieli cu amortizarile RON         

10 Cheltuieli financiare RON         

11 Alte cheltuieli de exploatare RON         

11 Cheltuieli pentru exploatare - total RON        
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  Proiectia contului de profit si pierdere  activitate cu proiect  

                

      

        Anexa 6 

  CONT PROFIT SI PIERDERE   

Nr. 

Crt. 
Categoria   

Anul 0              

(anterior depunerii 

cererii de finantare) 

Total                         

2020 

Total    

2021 

Total                           

2022 

Total                        

2023 

Venituri din exploatare 

1 Cifra de afaceri  RON          

2 Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) RON          

3 Venituri  din subventii aferente investitiei RON          

4 Alte venituri din exploatare RON          

10 Total Venituri  din exploatare            

Cheltuieli pentru exploatare 

6 Cheltuieli materiale – total  RON          

7 Cheltuieli cu personalul – total RON           
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8 Cheltuieli cu amortizarile  RON           

9 Alte cheltuieli de exploatare RON           

10 Cheltuieli pentru exploatare - total RON          

11 Rezultatul din exploatare RON          

Venituri financiare – total 

12 Venituri financiare – total RON           

Cheltuieli financiare, din care 

13 Cheltuieli privind dobanzile EUR           

14 Alte cheltuieli financiare EUR           

15 Cheltuieli financiare  - total EUR           

16 Rezultatul financiar EUR           

17 Rezultatul brut EUR          

18 Impozitul pe profit / cifra de afaceri EUR          

19 Rezultatul net al exercitiului financiar EUR          
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Anexa 7 

Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări 

 

 „Antreprenor la mine in sat”, proiect ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Contract POCU/138/4/1/114852 

 

 

 

Subsemnatul/a…………………………................, CNP…………………………......, 

domiciliat/ă în ............................................... , str. .......................nr............... bl. ..……, sc. ....., 

ap. .…, tel................................., e-mail ......................................................., în calitate de 

participant la Concursul de Planuri de Afaceri „Antreprenor la mine in sat” organizat în cadrul 

proiectului ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” Contract POCU/138/4/1/114852, 

implementat de către Comuna Remetea Chioarului în parteneriat cu SC 3ART SRL, 

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ "SFÂNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL" și 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ REMETEA CHIOARULUI, declar pe propria răspundere că planul 

de afaceri cu care particip la concursul „Antreprenor la mine in sat”  în vederea obținerii 

ajutorului de minimis, acordat în cadrul proiectului menționat anterior, nu este și nu a fost 

niciodată finanțat din alte surse de finanțare, publice sau private, integral sau parțial.    

 Menționez că activităţile pentru care solicit finanţarea în cadrul prezentului proiect 

nu au făcut/nu fac obiectul finanțării din surse de finanțare similare (ajutor de stat). 

 

 

Participant la Concursul de Planuri de Afaceri  

Nume și prenume:.................................................  

Data: ..................... 

Semnătura: ..................... 
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Anexa 8 

 

Declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis3  

 

Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată cu actul de 

identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de .................., cu 

domiciliul în localitatea .................……………., str. .....………………………………........ nr. 

........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............………………., în calitate de 

reprezentant legal a .............……………………………………..…………., declar pe propria 

răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi 

complete.  

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine 

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. 

Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea în cadrul prezentului 

proiect nu au făcut/nu fac obiectul finanțării din surse de finanțare similare (ajutor de stat) si nu 

sunt solicitate pentru: 

a) Ajutoare acordate întreprinderilor care-si desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului 

din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor 

pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 

17/21.01.2000 

b) ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției 

primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE; 

c) ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul 

transformării si comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a 

Tratatului CE, în următoarele cazuri: 

 atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor 

în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile 

în cauză; 

 atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către 

producători primari. 

d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, 

respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele  destinate 

înfiinţării si funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente 

legate de activitatea de export; 

e) ajutoare subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate; 

f) ajutoare pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

 

                                            
3 Această declarație va fi completată de beneficiarii ajutorului de minimis 
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Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani4: 

a)        nu am beneficiat de ajutoare de minimis;  

b)        am beneficiat de următoarele ajutoare de minimis*: 

  

Nr. 

Crt. 

Anul acordării 

ajutorului de 

minimis 

Forma 

ajutorului de 

minimis 

Furnizorul 

ajutorului de 

minims 

Actul normativ în 

baza căruia a 

beneficiat de 

finanţare 

Cuantumul 

ajutorului  

acordat 

 

 
     

 

 
     

TOTAL  

*Tabelul se completează doar în situația în care a fost bifata opțiunea (b) 

 

Semnătura autorizată şi ştampila                                          

Numele…………………………… 

Semnătura ....................................... 

Data semnării ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4  Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare. 
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 Anexa 9 

 

Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea 

sustenabilității măsurilor sprijinite 

 

 

 Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată cu actul 

de identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de .................., 

cu domiciliul în localitatea .................……………., str. .....………………………………........ 

nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............………………., cunoscând 

prevederile art.326 din Codul Penal privind sancționarea declarațiilor false, în calitate de 

participant la Concursul de Planuri de Afaceri „Antreprenor la mine in sat” organizat în cadrul 

proiectului ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” Contract POCU/138/4/1/114852, 

implementat de către Comuna Remetea Chioarului în parteneriat cu SC 3ART SRL, 

ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ "SFÂNTUL IERARH IOSIF MĂRTURISITORUL" și 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ REMETEA CHIOARULUI declar pe propria răspundere că toate 

informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta sunt corecte şi complete și mă oblig: 

 Să mențin locul de muncă creat în cadrul afacerii, pentru persoane din comunitatea 

marginalizată Remetea Chioarului, timp de 12 luni pe perioada implementării proiectului și 

sustenabilitatea de minim 7 luni dupa finalizarea celor 12; 

 

 Să asigur funcționarea afacerii pentru minim 12 luni pe perioada implementării proiectului 

și sustenabilitatea de minim 7 luni dupa finalizarea celor 12. 

 

                                         

Numele/ Prenumele…………………………… 

Semnătura ....................................... 

Data semnării ................................... 
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Anexa 10 

 

Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese 

 

 Subsemnatul/Subsemnata ……….............……….........., identificat/identificată cu actul 

de identitate seria ............, nr. ...……........, eliberat de ....…….......…….. la data de .................., 

cu domiciliul în localitatea .................……………., str. .....………………………………........ 

nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............………………., cunoscând 

prevederile art.326 din Codul Penal privind sancționarea declarațiilor false,  

în calitate de participant la Concursul de Planuri de Afaceri „Antreprenor la mine in sat” 

organizat în cadrul proiectului ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” Contract 

POCU/138/4/1/114852, implementat de către Comuna Remetea Chioarului în parteneriat cu 

SC 3ART SRL, ASOCIAȚIA FILANTROPICĂ "SFÂNTUL IERARH IOSIF 

MĂRTURISITORUL" și ȘCOALA GIMNAZIALĂ REMETEA CHIOARULUI, declar pe 

propria răspundere, că: 

 Nu sunt angajat al Beneficiarului sau partenerilor din cadrul proiectului ,,Chioar-UNITate 

in DIVERSitate” Contract POCU/138/4/1/114852; 

 

 Nu sunt soț/ soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu un angajat al 

Beneficiarului sau partenerilor din cadrul proiectului ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Contract POCU/138/4/1/114852; 

 

 

                                         

Numele/ prenume…………………………… 

Semnătura ....................................... 

Data semnării ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect: “Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Axa prioritară 4: “Incluziunea sociala și combaterea sărăciei”. Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

si excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate 

Beneficiar: Comuna Remetea Chioarului/ Contract POCU/138/4/1/114852 

 

 

P
ag

e4
8

 

 

Anexa 11 

             AVIZAT 

      Manager Proiect 

COMAN ANA 

  

Grilă de verificare a eligibilității administrative 

Concurs de Planuri de Afaceri „Antreprenor la mine in sat” organizat în cadrul 

proiectului ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” Contract POCU/138/4/1/114852 

Nume beneficiar  

Adresa, telefon/fax, e-mail Persoana de contact (administrator) 

 

 

Nr. înreg plan de afaceri (alocat în momentul depunerii planului)  

Cerere de înscriere la concursul plan de afaceri – Anexa 1        DA                     NU 

Carte identitate solicitant – copie semnata conform cu originalul de catre 

posesor 

       DA                     NU 

Planul de afaceri –în format de hârtie și pe suport electronic - Anexa 2        DA                     NU 

Bugetul planului de afaceri - în format de hartie și pe suport electronic- Anexa 

3 - se verifica respectarea valorii maxime subventionate de 113.600 lei  

       DA                     NU 

Prognoza veniturilor - în format de hartie și pe suport electronic; Anexa 4        DA                     NU 

Prognoza cheltuielilor - în format de hartie și pe suport electronic; Anexa 5        DA                     NU 

Contul de profit si pierdere - în format de hartie și pe suport electronic; Anexa 6        DA                     NU 

Oferte de pret/ cataloage/ alte surse verificabile pentru fundamentarea costurilor 

cu investitia  

       DA                     NU 

Cazier fiscal în termen de valabilitate până la finalul perioadei de evaluare a 

planurilor de afaceri– original 

       DA                     NU 

Cazier judiciar în termen de valabilitate până la finalul perioadei de evaluare 

a planurilor de afaceri – original 

       DA                     NU 

Declaraţie pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanţări-Anexa 7        DA                     NU 

Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis-Anexa 8        DA                     NU 

Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru 

asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite- Anexa 9 

       DA                     NU 

Declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese-Anexa 10        DA                     NU 

Persoana face parte din  grupului țintă a proiectului ,, Chioar-UNITate in 

DIVERSitate 

       DA                     NU 
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REZULTAT 

ADMIS    

         

    DA         

RESPINS 

         

      DA         

 

 

Numai Planurile de Afaceri care vor primi ,,DA”  la toate rubricile din Grila de verificare 

a eligibilității administrative, se vor califica pentru etapa a II-a, cea de evaluare tehnică 

și financiară! 

Dacă un plan de afaceri primeşte un “NU” la oricare din rubricile grilei de evaluare, 

acesta este respins şi nu mai intră în Etapa 2 de evaluare. 

 

Data  :...........................  

Evaluator                                                                                     Semnătură: 

(Numele și Prenumele): .....................................................       ..................................... 
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Anexa 12 

             AVIZAT 

      Manager Proiect 

COMAN ANA 

  

Grilă de evaluare tehnico- financiară 

Concurs de Planuri de Afaceri „Antreprenor la mine in sat” organizat în cadrul proiectului ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” Contract 

POCU/138/4/1/114852 

 

 

AUTORUL PLANULUI DE AFACERI  

Adresa, telefon/fax, e-mail Persoana de contact (administrator) 

 

 

Codul CAEN al activității principale, pentru care se solicită ajutorul de minimis  
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Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare și selecţie 

Specificații privind capitolul din Planul de afaceri unde se caută informațiile care se analizează 

Punctajele nu se cumuleaza sunt disjuncte 

Punctaj 

maxim 

Punctajul 

obținut 

1. Domeniul de activitate al intreprinderii nou înființate Maxim 6  

 Domenii identificate in cadrul Strategiei Nationale de Competitivitate 2014-2020  6  

Productie si servicii  3  

Comert cu ridicata si cu amanuntul 3  

2. VIZIUNE & STRATEGIE Maxim 15  

2.1 Descrierea afacerii 9  

 Datele privind descrierea afacerii,  sunt clare, coerente, realiste si bine justificate.  9  

Datele privind descrierea afacerii, sunt parțial clare, coerente, realiste si parțial justificate.  4  

Datele privind descrierea afacerii nu sunt prezentate clar, coerent, realist si nu sunt justificate.  0  

2.2  Planificarea Strategica 6  

 Datele privind planificarea strategica a planului de afaceri sunt clare, coerente, realiste si bine justificate.  6  

Datele privind planificarea strategica a planului de afaceri sunt parțial clare, coerente, realiste si parțial 

justificate.  

3  

Datele privind planificarea strategica a planului de afaceri nu sunt prezentate clar, coerent, realist si nu sunt 

justificate.  

0  

3 Descrierea Investitiei Maxim 30  

3.1 Locatia de implementare si exploatare a investitiei 3  
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 Sunt detaliate toate cerintele 3  

Sunt prezentate doar 2 cerinte 2  

Este prezentata doar 1 cerinta 1  

Nu este prezentata nici o cerinta 0  

3.2 Investitiile propuse și procesul tehnologic 9  

 Procesul tehnologic este descris clar si echipamentele care vor fi achiziționate sunt descrise explicit și integrate 

în procesul tehnologic. 

9  

Procesul tehnologic este descris  neclar si echipamentele care vor fi achiziționate sunt descrise sumar și integrate 

parțial în procesul tehnologic. 

4  

Procesul tehnologic nu este descris, echipamentele care vor fi achiziționate nu sunt descrise și nu sunt integrate 

în procesul tehnologic. 

0  

3.3 Contribuția întreprinderii nou înființate la: sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de 

dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor 

9  

 Descrierea privind contribuția întreprinderii nou înființate la: sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 

scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor este clara, coerenta, realista 

si bine justificata.  

9  

Descrierea privind contribuția întreprinderii nou înființate la: sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 

scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor este partial clara, coerenta, 

realista si partial justificata.  

4  

Descrierea privind contribuția întreprinderii nou înființate la: sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii 

scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor nu este clara, coerenta, 

realista si justificata.  

0  

3.4  Contribuția întreprinderii nou înființate la:  inovarea socială, susținerea comunității, egalitatea de sanse 

si nediscriminare. 

9  
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 Descrierea privind contribuția întreprinderii nou înființate la: inovarea socială, susținerea comunității, egalitatea 

de sanse si nediscriminare este clara, coerenta si realista.  

9  

Descrierea privind contribuția întreprinderii nou înființate la: inovarea socială, susținerea comunității, egalitatea 

de sanse si nediscriminare este partial clara, coerenta si realista.  

4  

Descrierea privind contribuția întreprinderii nou înființate la: inovarea socială, susținerea comunității, egalitatea 

de sanse si nediscriminare  nu este clara, coerenta si realista.  

0  

4 STRATEGIA DE MARKETING Maxim  10  

4.1 Definiți piața, Localizarea piaței, Promovarea afacerii  

 

10  

 Piața este descrisă și localizată clar și realist, iar modul de promovare al afacerii este bine descris. 10  

Piața este descrisă și localizată sumar și nerealist, iar modul de promovare al afacerii este descris sumar. 5  

Piața nu este descrisă și nu este localizată, iar modul de promovare al afacerii lipsește. 0  

5 PLAN DE IMPLEMENTARE Maxim 9  

5.1 Planul de implementare, Planul de finanțare a investiției și Managementul riscurilor  

 
9  

 Descrierea principalelor activități este clară, modul in care se va finanta planul de afaceri este detaliat, iar 

riscurile sunt realist identificate. 

9  

Descrierea principalelor activități este neclară, modul in care se va finanta planul de afaceri nu este clar detaliat, 

iar riscurile sunt parțial identificate realist. 

4  

Descrierea principalelor activități lipsește, modul in care se va finanta planul de afaceri nu este completat, iar 

riscurile nu sunt identificate. 

0  

6. ANALIZA FINANCIARA Maxim 30  
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6.1 Venituri Prognozate 

 

6  

 Veniturile prognozate sunt estimate și justificate realist si perfect corelate cu activităţile prevazute, cu resursele 

materiale implicate în realizarea Planului de afaceri. 

6  

Veniturile prognozate sunt estimate și justificate vag si sunt parțial corelate cu activităţile prevazute, cu resursele 

materiale implicate în realizarea Planului de afaceri. 

3  

Veniturile prognozate un sunt corect estimate și justificate si un sunt corelate cu activităţile prevazute, cu 

resursele materiale implicate în realizarea Planului de afaceri. 

0  

6.2 Cheltuieli Prognozate 

 

6  

 Cheltuielile firmei sunt corect grupate pe categoriile de cheltuieli, estimate și justificate realist, iar Situația 

cheltuielilor prognozate este corect completată. 

6  

Cheltuielile firmei sunt parțial grupate corect pe categoriile de cheltuieli, estimate și justificate parțial realist, iar 

Situația cheltuielilor prognozate este parțial completată. 

3  

Cheltuielile firmei sunt incorect grupate pe categoriile de cheltuieli, estimate și justificate nerealist, iar Situația 

cheltuielilor prognozate este incorect completată. 

0  

6.3 Contul de profit și pierdere 8  

 Contul de profit și pierdere este corect întocmit 8  

 Contul de profit și pierdere este parțial întocmit corect 4  

 Contul de profit și pierdere este incorect întocmit 0  

6.4 Bugetul Planului de Afaceri 10  

 Bugetul este complet si corelat cu activitatile prevazute, resursele alocate. Costurile sunt realiste (corect estimate 

si justificate corespunzator; exista oferta de pret pentru fiecare element de investitie) si necesare pentru 

implementarea Planului de Afaceri. 

10  
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 Bugetul este complet, partial corelat cu activitatile prevazute, resursele alocate/estimate. Costurile sunt partial 

realiste (exista linii bugetare sub/supraestimate) 

5  

 Bugetul este incomplet si necorelat cu activitatile prevazute, resursele alocate/estimate. Costurile sunt în mare 

masura nerealiste (nu justifica nivelul costurilor), majoritatea liniilor bugetare sub/supraestimate 

0  

Total 100 puncte  

 

Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte 

Punctajul minim pentru obținerea finanțării pentru planul de afaceri este de 50 puncte 

 

 

Selectarea si contractarea proiectelor se va face dupa urmatorul algoritm: 

Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face in ordine descrescatoare a punctajului obtinut. La punctaje egale se va aplica Grila de 

departajare.  

 

Data  evaluarii:...........................  

Evaluator                                                                                     Semnătură: 

(Numele și Prenumele): .....................................................       ..................................... 
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Anexa 13 

             AVIZAT 

      Manager Proiect 

COMAN ANA 

  

Grilă de departajare  

Concurs de Planuri de Afaceri „Antreprenor la mine in sat” organizat în cadrul proiectului ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” Contract 

POCU/138/4/1/114852 

 

 

AUTORUL PLANULUI DE AFACERI  

Adresa, telefon/fax, e-mail Persoana de contact (administrator) 

 

 

Codul CAEN al activității principale, pentru care se solicită ajutorul de minimis  
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CRITERIU DE DEPARTAJARE Punctaj maxim Punctaj acordat 

1. RESURSA UMANĂ 

Numărul locurilor de muncă nou create ce vor fi menţinute minim 19 luni, sunt cu normă întragă, 

iar persoanele angajate fac parte din grupul țintă al proiectului 

2  

>= 2 locuri de muncă cu normă întreagă pentru persoane din grupul țintă 2  

= 1 loc de muncă cu normă întreagă pentru persoana din grupul țintă 1  

= 1 loc de muncă cu normă parțială pentru persoana din grupul țintă 0  

TOTAL PUNCTAJ  2  

2. Ponderea investițiilor propuse procent  

Activele corporale si necorporale necesare desfășurării activității  100%  

 

Dacă punctajele vor fi egale și dupa aplicarea primului criteriu de departajare atunci criteriul Ponderea investițiilor propuse va conduce la 

departajarea planurilor de afaceri cu același punctaj. 

 

Data  evaluarii:...........................  

Evaluator                                                                                     Semnătură: 

(Numele și Prenumele): .....................................................       ..................................... 
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Anexa 14 

Nr. ................../................................ 
               

Contestație rezultate 

Concurs de Planuri de Afaceri „Antreprenor la mine in sat” organizat în cadrul 

proiectului ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” Contract POCU/138/4/1/114852 

Doamnă manager proiect 

 

Subsemnatul(a)...........................................................................................................născ

ut(ă) la data de............................., având domiciliul/reședința în (sat, 

comuna/oraş).........................................., Judeţ .........................................., str. 

.............................................. , nr.........., posesor al C.I. seria............., nr......................, 

eliberată de...................................... la data de....................................., cod numeric personal 

..................................................., telefon:.................................; e-mail: 

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

aplicant la Concurs de Planuri de Afaceri „Antreprenor la mine in sat” organizat în cadrul 

proiectului ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” Contract POCU/138/4/1/114852. 

 

Având în vedere publicarea rezultatelor evaluării și selecției planurilor de afaceri în cadrul 

Concursului de Planuri de Afaceri menționat mai sus, prin care sunt înştiinţat(ă) că Planul de 

Afaceri cu titlul ....................................................................................................., înregistrat cu 

nr................../................ a obţinut un nr. de ............. puncte şi prin urmare a fost respins, având 

în vedere Capitolul VI din METODOLOGIEI DE CONCURS SI JURIZARE A 

PLANURILOR DE AFACERI elaborată în cadrul proiectului ,,Chioar-UNITate in 

DIVERSitate”: 

 vă rog să binevoiţi a-mi înregistra prezenta Contestaţie în cadrul Concursului, 

 vă rog să binevoiţi a proceda la reevaluarea punctajului pentru criteriile 

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

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

 vă rog să-mi comunicaţi rezultatele reevaluării împreună cu explicitarea punctajului 

obţinut pentru fiecare criteriu de evaluare în parte, în vederea eliminării oricăror 

neclarităţi. 

Menţionez că am luat la cunoştinţă despre informaţiile cuprinse în METODOLOGIA 

DE EVALUARE SI SELECTIE PLANURI DE AFACERI elaborată în cadrul proiectului 

,,Chioar-UNITate in DIVERSitate” şi sunt de acord cu acestea. 

 

Aplicant Concurs Planuri de Afaceri 

Nume: ......................................................................  

Prenume: ..................................................................  

Semnătura: .............................................................. 
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Anexa 15 

 

Lista cheltuieli eligibile pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderii 

 

0. Taxe pentru înființarea de întreprinderi - această cheltuială poate fi bugetată și se va 

efectua numai după semnarea pre-acordului de finanțare. 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 

1.1 Cheltuieli salariale 

1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 

1.3 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora 

(contribuţii angajaţi şi angajatori) 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate: 

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 şi locul delegării ori locul de 

cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul 

delegării) 

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care 

Beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară; 

4. Cheltuieli cu achiziția și asigurarea activelor fixe corporale (altele decât terenuri, 

imobile) obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, 

alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor; 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea 

diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri; 
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6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării 

întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, 

vehicule, diverse bunuri mobile și imobile); 

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 

Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor 

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente 

funcţionării întreprinderilor 

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 

11. Amortizare de active aferente funcţionării intreprinderilor 

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor 

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor 

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 

15.1 Prelucrare de date 

15.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice 

15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru 

operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic 

15.4 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similar 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Un plan de afaceri NU trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli 

eligibile menționate mai sus. Lista cheltuielilor eligibile pentru înființarea și dezvoltarea 

afacerii este orientativă. 
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Anexa 16 

  

Grupare activități economice conform domeniilor prioritare din 

Strategia Națională de Competitivitate 2014-2020 

I. Turism si ecoturism  

5510 Hoteluri si alte facilitați de cazare similare  

Această clasă include:   
• asigurarea cazării de scurtă durată, de obicei zilnică sau săptămânală pentru vizitatori. 

Cazarea este asigurată în camere de oaspeţi şi apartamente mobilate, uneori prevăzute cu 
chicinete. Unităţile clasificate aici asigură servicii zilnice de curăţenie şi oferă musafirilor o 
gamă de servicii suplimentare cum ar fi servicii de asigurare a hranei şi băuturilor, parcare, 
servicii de spălătorie, camere de gimnastică şi piscine, facilităţi recreative şi facilităţi pentru 
conferinţe şi convenţii.   

• servicii de cazare furnizate de:  

- Hoteluri  

- hoteluri din staţiuni balneare  

- hoteluri cu apartamente  

- moteluri  

Această clasă exclude:  

⎯ asigurarea de case şi apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare permanentă, de 

obicei lunar sau anual, vezi diviziunea 68  



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect: “Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Axa prioritară 4: “Incluziunea sociala și combaterea sărăciei”. Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

si excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate 

Beneficiar: Comuna Remetea Chioarului/ Contract POCU/138/4/1/114852 

 

 

P
ag

e6
2

 

5520 Facilitați de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata  

Această clasă include   

• asigurarea cazării de scurtă durată, de obicei zilnică sau săptămânală, pentru vizitatori, în 
locuinţe separate (independente) constând în camere complet mobilate sau spaţii pentru 
servirea mesei şi dormit, cu facilităţi pentru gătit sau bucătării complet echipate. Aceste 
servicii se asigură în apartamente sau în clădiri multi-locuinţă independente, cu mai multe 
etaje, sau în complexe de clădiri, în bungalow-uri, sau în cabane, case ţărăneşti şi căsuţe.  
Uneori se asigură şi servicii complementare de minim nivel.   

• servicii de cazare asigurate de:  

- tabere de copii şi alte case de vacanţe  

- case de oaspeţi şi bungalow-uri  

- case ţărăneşti şi căsuţe fără servicii de menaj  

- căminele de tineret şi refugii montane  

Această clasă exclude:  

⎯ asigurarea cazării de scurtă durată în spaţii mobilate cu serviciile de curăţenie zilnică, 

făcutul patului, servicii de asigurarea hranei şi a băuturii, vezi 5510  

⎯ asigurarea de case şi apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare cu caracter 

cvasipermanent, de obicei lunar sau anual, vezi diviziunea 68  

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere  

Această clasă include:  

• furnizarea de servicii de cazare în parcuri pentru caravane, tabere recreative şi tabere 
pentru pescuit şi vânătoare  

• parcuri pentru vehicule de agrement  

• servicii de cazare asigurate de:   

-  adăposturi montane sau bivuac pentru instalarea corturilor şi/sau a sacilor de dormit 

Această clasă exclude:   

⎯ refugii montane, căsuţe şi cămine de tineret, vezi 5520  
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5590 Alte servicii de cazare  

Această clasă include   

•  asigurarea cazării temporare sau de lungă durată în camere cu unul sau mai multe paturi 

sau dormitoare pentru studenţi, lucrători sezonieri şi alte persoane.  
- locuinţe pentru studenţi  

- dormitoare şcolare  

- cămine muncitoreşti  

- pensiuni şi internate  

- vagoane dormitor  

5610 Restaurante  

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

Aceasta include prepararea si servirea meselor pentru consumul imediat din autovehicule sau 
carucioare fara motor.  
Aceasta clasa include activitati din:   

• restaurante   

• bufete expres   

• restaurante fast-food   

• pizzerii   

 

• unitati de alimentatie care servesc pentru acasa   

• vanzatori ambulanti la tonete de inghetata   

• carucioare mobile care vand mancare   

• prepararea hranei la standuri din piete   

• activitati ale restaurantelor si barurilor conexe transportului, atunci cand sunt efectuate de 

unitati distincte, altele decat unitatile de transport   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ vanzarea cu amanuntul a mancarii prin intermediul masinilor automate, vezi 4799   

⎯ activitatea de concesionare a unitatilor de alimentatie, vezi 5629  
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5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente  

Aceasta clasa include asigurarea serviciilor de alimentatie bazate pe aranjamente contractuale cu 

clientul, in locatia specificata de catre client, pentru un anumit eveniment.   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revanzarii, vezi 1089   

⎯ comert cu amanuntul al produselor alimentare perisabile, vezi diviziunea 47  

5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.  

Aceasta activitate include   

• catering-ul industrial, adica asigurarea serviciilor de alimentatie bazate pe aranjamente 

contractuale cu clientul, pentru o perioada de timp determinata.   

• activitatea unitatilor alimentare concesionate in cadrul bazelor sportive si al altor unitati 

similare. Hrana este adesea preparata intr-o unitate centrala  

• furnizori de servicii de alimentatie pentru contractori (de exemplu: companii de transport)   

• activitatea unitatilor de alimentatie concesionate in cadrul bazelor sportive si al unitatilor 

similare   

• activitatea cantinelor sau bufetelor (de exemplu pentru fabrici, birouri, spitale sau scoli) pe 

baza de concesionare.  

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revanzarii, vezi 1089   

⎯ comertul cu amanuntul al produselor alimentare, vezi diviziunea 47  

7911 Activități ale agențiilor turistice  

Această clasă include:   

• activităţi ale agenţiilor, angajate în primul rând în vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, 

transport şi cazare, cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg şi clienţilor comerciali.  

7912 Activităti ale tur-operatorilor  
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Această clasă include:   

• activităţi de pregătire a excursiilor ce sunt vândute prin intermediul agenţiilor de turism sau 

direct de către turoperatori.   

• Excursiile pot include unul sau mai multe din următoarele servicii:  

- transport  

- cazare  

- masa  

- vizite la muzee, monumente de interes istoric sau cultural, participarea la 
evenimente teatrale, muzicale sau sportive.  

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica  

Această clasă include alte servicii de rezervare legate de călătorie:  

• rezervări pentru transport, hoteluri, restaurante, închirieri de maşini, distracţie şi sport etc • 

 activităţi de ”time-share”  

• activităţi de vânzare de bilete pentru evenimente teatrale, sportive şi alte evenimente de 

distracţie şi amuzament  

• servicii de asistenţă pentru vizitatori  

• furnizarea de informaţii de călătorie pentru vizitatori  

• activităţile ghizilor turistici  

• activităţi de promovare a turismului Această clasă exclude:  

⎯ activităţile agenţiilor de turism şi ale tur-opertorilor, vezi clasele 7911 şi 7912  

⎯ organizarea şi managementul evenimentelor cum ar fi şedinţe, convenţii şi conferinţe, vezi  

8230  

II. Textile si pielărie  
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1310 Pregătirea fibrelor si filarea fibrelor textile  

Această clasă include   

 •  operaţiunile de pregătire a fibrelor şi filarea fibrelor textile:  

- operaţiuni de pregătire a fibrelor textile  

- bobinarea şi spălarea mătăsii natural  

- degresarea, carbonizarea şi vopsirea lânii  

- cardarea şi pieptănarea tuturor tipurilor de fibre (animale, vegetale şi artificiale)  

- filarea şi fabricarea firelor sau fibrelor pentru ţesut sau cusut, pentru comerţ sau pentru 

prelucrarea ulterioară  

- meliţarea inului  

- texturarea, răsucirea şi înmuierea firelor sintetice sau artificiale  
 

• Aceasta se poate realiza din diverse materii prime ca: 

mătasea, lâna, alte fire vegetale sau artificiale, hârtie sau 

sticlă.  

• Această clasă include și fabricarea firelor din celofibră  

Această clasă exclude:  

⎯ operaţiuni pregătitoare efectuate în combinaţie cu activităţi agricole, vezi 01  

⎯ topirea plantelor purtătoare de fibre textile (iută, in, cocos etc.), vezi 0116  

⎯ egrenarea bumbacului, vezi 0163  

⎯ fabricarea fibrelor şi a cablurilor sintetice şi artificiale, fabricarea firelor monofilament  

(inclusiv firele cu rezistenţă mare şi firele pentru covoare) din fibre sintetice sau artificiale, 

vezi 2060  

⎯ fabricarea fibrelor de sticlă, vezi 2314  
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1320 Producția de tesaturi  

Această clasă cuprinde producţia de ţesături. Acestea se pot realiza din materiale brute, variate, ca: 

mătase, lână, alte fibre animale, vegetale sau artificiale, hârtie sau sticlă etc.  

• fabricarea ţesăturilor tip bumbac, tip lână sau tip mătase, inclusiv din amestecuri sau fibre 

artificiale sau sintetice (polipropilenă, etc.)  

• fabricarea altor ţesături, prin utilizarea fibrelor şi firelor de in, rafie, cânepă, iută, cât şi a 

firelor şi fibrelor speciale  

Această clasă include de asemenea:  

• fabricarea stofelor pluşate, a prosoapelor, a voalului, etc.  

• fabricarea ţesăturilor imitaţie de blană  

• fabricarea ţesăturilor din fibre de sticlă  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 1341  

⎯ fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelei, vezi 1343  

⎯ fabricarea materialelor textile tip panglici, vezi 1346  

⎯ fabricarea materialelor textile neţesute şi fetru, vezi 1349  

1330 Finisarea materialelor textile  

Această clasă include   

• finisarea textilelor şi a articolelor de îmbrăcăminte cum ar fi: albirea, uscarea şi alte activităţi 

similare  

• albirea şi vopsirea fibrelor, firelor, materialelor şi articolelor textile, inclusiv a articolelor de 

îmbrăcăminte  

• apretarea, uscarea, expunerea la abur, contracţia prin intrarea la apă (fretarea), repararea, 
sanforizarea, mercerizarea materialelor şi a articolelor textile, inclusiv a articolelor de 
îmbrăcăminte  
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• albirea jeans-ilor  

• plisarea şi alte lucrări similare efectuate pe materiale textile  

• impermeabilizarea, acoperirea, cauciucarea sau impregnarea articolelor de îmbrăcăminte 

(inclusiv a acelora achiziţionate de la terţi)  

• imprimarea pe articole textile şi de îmbrăcăminte 

 Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea materialelor textile impregnate, îmbrăcate, acoperite sau laminate cu cauciuc, 

unde cauciucul reprezintă componenta principală, vezi 2219  

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare  

Această clasă include  

• fabricarea şi prelucrarea metrajelor obţinute prin tricotare sau croşetate:  

• materiale pluşate sau flauşate  

• materiale tip plasă şi materiale tricotate (pe maşini Raschel sau maşini similare)  

• alte materiale tricotate sau croşetate  

• fabricarea imitaţiilor de blană prin tricotare Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea materialelor tip plasă din dantelă tricotată, obţinută pe maşini Raschel sau maşini 

similare, vezi 1349  

⎯ fabricarea îmbrăcămintei tricotate sau croşetate, vezi 1439  
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1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția imbracamintei si lenjeriei de corp) 

Această clasă include:  

• fabricarea de articole confecţionate din orice material textil, inclusiv din materiale tricotate 

sau croşetate:  

- pături, inclusiv pleduri de voiaj  

- lenjerie de pat, de masă, de baie sau de bucătărie  

- cuverturi, plăpumi de puf, perne, saci de dormit etc.  

- fabricarea articolelor pentru decorarea locuinţelor: perdele, draperii, storuri, cuverturi de 

pat, huse de mobilă sau aparate etc.  

- prelate, corturi, articole pentru camping, vele pentru ambarcaţiuni, parasolare, huse de 

automobile etc.  

- drapele, steaguri, fanioane etc.  

- cârpe de praf, cârpe de vase şi articole similare, veste de salvare, paraşute etc.  

• fabricarea părţii textile a păturilor electrice  

• fabricarea tapiseriilor ţesute manual  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 1346  
 

1393 Fabricarea de covoare si machete  

Această clasă include:  

•  fabricarea de ţesături pentru acoperirea pardoselilor: carpete, covoare, mochete, 

preşuri •  fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor 

 Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea ştergătoarelor şi rogojinilor prin împletirea materialelor, vezi 1629  

⎯ fabricarea materialelor pentru acoperirea pardoselilor din plută, vezi 1629  

⎯ fabricarea de acoperitoare de podea din materiale dure, ca vinilul, linoleumul, vezi 2223  
1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase  
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1395 Fabricarea de textile nețesute si articole din acestea, cu excepția confecțiilor de imbrăcaminte  

Această clasă cuprinde toate activităţile legate de materiale sau produse textile, neincluse în 
diviziunile 12 sau 13, implicând un mare număr de procese şi o mare varietate de bunuri produse  

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile  

Această clasă include:  

• fabricarea panglicilor înguste, inclusiv materiale constând din urzeală fără bătătură obţinute 

cu ajutorul unui adeziv  

• fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau laminate cu material plastic  

• fabricarea firelor metalizate, a firelor de cauciuc şi corzilor acoperite cu material textil, a 

firelor sau benzilor textile acoperite sau impregnate cu cauciuc sau plastic  

• fabricarea ţesăturilor cord pentru anvelope din fire artificiale de mare rezistenţă: materiale 

de protecţie, furtunuri, curele de transmisie, benzi rulante (ranforsate sau nu cu metal sau 

alt material), ţesături pentru site, pânză pentru strecurat garnituri pentru piese în mişcare 

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea curelelor de transmisie sau a benzilor rulante din material textil, fire sau corzi 

impregnate, învelite, acoperite sau stratificate cu cauciuc, unde cauciucul este principalul 

constituent, vezi 2219  

⎯ fabricarea plăcilor sau foilor din cauciuc celular sau material plastic combinat cu materiale 

textile, unde materialul textil are rol de material de ranforsare (consolidare), vezi 2219, 

2221  

⎯ fabricarea pânzei din fire metalice, vezi 2593  

1399 Fabricarea altor articole textile  

Această clasă include:  

• fabricarea de etichete, ecusoane, etc.  

• fabricarea de pasmanterie ornamentală: trese, ciucuri, pampoane etc.  
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• fabricarea fetrului  

• fabricarea tulului şi a altor ţesături tip plasă, a dantelei şi broderiilor, în bucăţi, fâşii sau 

motive decorative  

• fabricarea altor articole textile tratate sau acoperite: calc pânzat, canava pentru utilizare în 

pictură, muşama şi materiale textile apretate similare, materiale acoperite cu gumă sau 

substanţe amilacee  

• fabricarea de diverse articole textile: fitiluri textile, pentru lumânări şi pentru lămpi  

• fabricarea benzilor de pânză sensibile la presiune  

• fabricarea şireturilor din materiale textile  

• fabricarea pufurilor pentru pudră 

 Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea împletiturilor din pâslă pentru acoperirea pardoselilor, vezi 1343  

⎯ fabricarea moltonului textil şi a articolelor din molton: prosoape sanitare, tampoane, etc., vezi 

1722  

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele  

Această clasă include:  

• fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele sau din înlocuitori de piele, inclusiv 

accesorii din piele pentru activităţi industriale, (ca de exemplu: şorţuri de piele pentru 

sudori)  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană, vezi 1420  

⎯ fabricarea mănuşilor şi căştilor de sport, din piele, vezi 3230  

⎯ fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299  

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea încălţămintei, vezi 1520  

⎯ fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299  

⎯ repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529  
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1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)  

Această clasă include:  

• fabricarea altor confecţii din materiale ţesute, tricotate sau croşetate, materiale neţesute 

etc., pentru bărbaţi, femei şi copii:  

⎯ haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste, etc.  

⎯  croitoria la comandă  

• fabricarea unor părţi ale produselor enumerate anterior  
 

Această clasă exclude:  

• fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din blană (cu excepţia articolelor pentru acoperit 

capul), vezi 1420  

• fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din cauciuc sau materiale plastice neasamblate prin 

cusături, ci prin lipire, vezi 2219, 2229  

• fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug si a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299  

• repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529  

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp  

Această clasă include:  

• fabricarea de articole de lenjerie de corp din materiale textile, ţesute, tricotate sau 

croşetate, dantelă etc., pentru bărbaţi, femei şi copii: cămăşi, tricouri, izmene, chiloţi, 

pijamale, cămăşi de noapte, halate de casă, bluze, slipuri, sutiene, corsete, etc.  

Această clasă exclude:  

• repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529  
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1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.  

Această clasă include:  

• fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru sugari, a treningurilor, costumelor de schi, 

costumelor de baie, etc.  

• fabricarea pălăriilor şi şepcilor  

• fabricarea altor accesorii de îmbrăcăminte: mănuşi, cordoane, şaluri, cravate, papioane, 

fileuri pentru păr etc.  

• fabricarea articolelor din blană pentru acoperit capul  

• fabricarea încălţămintei din materiale textile fără tălpi aplicate  

• fabricarea părţilor componente ale produselor enumerate anterior  

Această clasă exclude:  

• fabricarea căştilor pentru sport, vezi 3230  

• fabricarea căştilor de protecţie (cu excepţia căştilor pentru sportivi), vezi 3299  

• fabricarea îmbrăcămintei din material ignifug şi a îmbrăcămintei de protecţie, vezi 3299  

• repararea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529  
1420 Fabricarea articolelor din blana  

Această clasă include:  

 •  fabricarea articolelor din blană:  

- articole şi accesorii de îmbrăcăminte din blană  

- asamblari de blănuri cum sunt: resturile de blană, rondelele, covoraşele, fâşiile din petice 
de blană etc.  
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- diverse articole din blană: covoraşe, pufuri (taburete rotunde) neumplute, cârpe pentru 

lustruire Industrială  

Această clasă exclude:  

⎯ producţia de blănuri neprelucrate, vezi 014, 0170  

⎯ producţia de piei neprelucrate, vezi 1011  

⎯ fabricarea imitaţiilor din blană (materiale cu păr lung obţinute prin ţesere sau tricotare), vezi 

1320, 1341  

⎯ fabricare pălăriilor din blană, vezi 1419  

⎯ fabricarea confecţiilor garnisite cu blană, vezi 1419  

⎯ finisarea şi vopsirea blănurilor, vezi 1511  

⎯ fabricarea cizmelor şi a pantofilor având părţi din blană, vezi 1520  

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 

Această clasă include:  

 •  fabricarea articolelor de galanterie, inclusiv şosete, ciorapi, ciorapi pantalon  

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte 

Această clasă include:  

• fabricare, tricotare sau croşetare şi a altor articole de îmbrăcăminte: - 

pulovere, jachete, veste, jerseuri şi articole similare  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea materialelor textile tricotate şi croşetate, vezi 1341  

⎯ fabricarea articolelor de galanterie, vezi 1431  
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1511 Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blănurilor  

Această clasă include:  

• tăbăcirea, vopsirea şi finisarea pieilor  

• producţia de piei velurate, piei pergament, piei lăcuite sau metalizate  

• producţia de piele compozită (din componente)  

• răzuirea, finisarea, tăbăcirea, decolorarea (albirea), tunderea, pensarea şi vopsirea blănurilor şi 

a pieilor de animale cu păr  

Această clasă exclude:  

⎯ producţia de piei şi piei brute, ca parte a activităţii fermelor, vezi 014  

⎯ producţia de piei şi piei brute, ca parte a activităţii abatoarelor, vezi 1011  

⎯ fabricarea îmbrăcămintei din piele, vezi 1411  

⎯ fabricarea imitaţiilor din piele care nu au la bază piele naturală, vezi 2219, 2229  

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinărie si a articolelor de harnașament  

Această clasă include:  

• fabricarea de articole de voiaj, genţi de mână şi articole similare din piele, piele compozită 

sau din orice alt material (materiale plastice, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, 

unde se utilizează aceeaşi tehnologie ca şi pentru piele)  

• fabricarea articolelor de harnaşament  

• fabricarea cureluşelor de ceas nemetalice (ex. ţesătură, piele, plastic)  

• fabricarea de diverse articole din piele sau piele reconstituită : curele de transmisie, 

ambalaje etc.  

• fabricarea şireturilor de pantofi din piele  

• fabricarea bicelor şi cravaşelor pentru cai  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea confecţiilor din piele, vezi 1411  

⎯ fabricarea mănuşilor şi pălăriilor din piele, vezi 1419  

⎯ fabricarea încălţămintei, vezi 1520  

⎯ fabricarea şeilor pentru biciclete, vezi 3092  

⎯ fabricarea cureluşelor de ceas din metale preţiose, vezi 3212  

⎯ fabricarea cureluşelor de ceas din metale comune, vezi 3213  
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⎯ fabricarea centurilor de siguranţă pentru muncitori şi alte centuri pentru uz profesional, vezi  

3299 

1520 Fabricarea încălțămintei  

Această clasă include:  

• fabricarea încălţămintei pentru toate scopurile, din orice material, prin orice proces, inclusiv 

turnare (cu excepţiile mai jos prezentate)  

• fabricarea componentelor din piele ale încălţămintei: fabricarea căputelor şi a unor părţi ale 

căputelor, a tălpilor şi branţurilor, tocurilor etc.  

• fabricarea de ghetre, jambiere şi articole similare  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea încălţămintei din materiale textile fără tălpi aplicate, vezi 1419  

⎯ fabricarea părţilor din lemn ale încălţămintei (de exemplu tocurile şi calapoadele), vezi 1629  

⎯ fabricarea tocurilor şi tălpilor încălţămintei din cauciuc şi a altor părţi ale încălţămintei din 

cauciuc, vezi 2219  

⎯ fabricarea din material plastic a părţilor de încălţăminte, vezi 2229  

⎯ fabricarea încălţămintei ortopedice, vezi 3250  

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

 

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile  

Această clasă include:  

• vânzarea cu ridicata a firelor  

• vânzarea cu ridicata a ţesăturilor  

• vânzarea cu ridicata a lenjeriei de pat şi de masă etc.  

• vânzarea cu ridicata de articole de mercerie: ace, aţă de cusut etc.  

Această clasă exclude:  

⎯ comerţul cu ridicata al fibrelor textile, vezi 4676  
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4642 Comerț cu ridicata al imbracamintei si incalțămintei  

Această clasă include:  
• comerţul cu ridicata al îmbrăcămintei, inclusiv îmbrăcăminte pentru sport  
• comerţul cu ridicata al accesoriilor pentru îmbrăcăminte ca: mănuşi, cravate, 

bretele, etc.  
• comerţul cu ridicata al încălţămintei  
• comerţul cu ridicata al articolelor din blană  
• comerţul cu ridicata al umbrelelor  

Această clasă exclude:  

⎯ comerţul cu ridicata al bijuteriilor, vezi 4648  

⎯ comerţul cu ridicata al articolelor din piele, vezi 4649  

⎯ comerţul cu ridicata al încălţămintei de sport, cum ar fi clăpari, vezi 4649  

4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate  

Această clasă include:  

• vânzarea cu amănuntul a ţesăturilor  

• vânzarea cu amănuntul a firelor de tricotat  

• vânzarea cu amănuntul a materialelor de bază pentru confecţionarea covoarelor, 

tapiseriilor sau broderiilor  

• vânzarea cu amănuntul a textilelor  

• vânzarea cu amănuntul a articolelor de mercerie: ace, aţă de cusut, etc.  

Această clasă exclude:  
vânzarea cu amănuntul a îmbrăcămintei, vezi 4771 

4771 Comerț cu amănuntul al imbracamintei, in magazine specializate  

Această clasă include:  

• vânzarea cu amănuntul a articolelor de îmbrăcăminte  

• vânzarea cu amănuntul a articolelor din blană  
• vânzarea cu amănuntul a accesoriilor de îmbrăcăminte, cum ar fi mănuşi, cravate, 

bretele etc.  

Această clasă exclude:  

• vânzarea cu amănuntul a textilelor, vezi 4751 
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4772 Comerț cu amănuntul al incalțămintei si articolelor din piele, in magazine specializate  

Această clasă include:  

• vânzarea cu amănuntul a încălţămintei  

• vânzarea cu amănuntul a articolelor din piele  

• vânzarea cu amănuntul a accesoriilor de călătorie din piele şi înlocuitori de piele 

Această clasă exclude:  

• vânzarea cu amănuntul a încălţămintei speciale pentru sport, de tipul clăparilor, 
vezi 4764  

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, imbracamintei si incalțămintei efectuat prin standuri, 
chioșcuri si piețe  

9523 Repararea incalțămintei si a articolelor din piele  

Această clasă include repararea şi întreţinerea încălţămintei şi a articolelor din piele:  

• repararea ghetelor, pantofilor, valizelor şi a altor articole similare  

• aplicarea de flecuri pentru tocuri  

9601 Spălarea si curățarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana  

Această clasă include:  

• spălarea şi curăţarea uscată, călcarea etc., a tuturor tipurilor de articole de îmbrăcăminte 

(inclusiv din blană) şi textile, utilizând echipamente mecanice, manuale sau maşini cu 

autoservire ce funcţionează cu monede, pentru publicul larg sau pentru clienţi industriali 

sau comerciali  

• colectarea şi livrarea lenjeriei  

• şamponarea carpetelor şi covoarelor; curăţarea draperiilor şi a perdelelor, la domiciliul 

clienţilor sau nu  

• curăţarea rufăriei, uniformelor de lucru şi altor articole similare, de către spălătorii  

Această clasă exclude:  

⎯ închirierea îmbrăcămintei, alta decât uniformele de lucru, chiar dacă curăţirea acestor articole 

este o parte integrantă a activităţii, vezi 7729  

⎯ repararea şi modificarea îmbrăcămintei, vezi 9529  
III. Lemn si mobila  
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1610 Tăierea si rindeluirea lemnului  

 

Această clasă include:  

• tăierea, rindeluirea şi prelucrarea mecanică a lemnului  

• fasonarea buştenilor prin debitare, cojire şi aşchiere  

• fabricarea traverselor de cale ferată din lemn  

• fabricarea podelelor din lemn, neasamblate: obţinerea talaşului, făinii de lemn, aşchiilor, 

particulelor de lemn  

• uscarea lemnului  

• impregnarea sau tratarea chimică a lemnului cu conservanţi sau alte materiale  

Această clasă exclude:  

⎯ exploatarea forestieră şi producţia de lemn brut, vezi 0220  

⎯ fabricarea foilor de furnir suficient de subţiri pentru a fi utilizate în placarea scândurilor, a 

panourilor, în obţinerea panelului vezi 1621  

⎯ fabricarea şindrilei, a cofrajelor, vezi 1623  

⎯ lemnul de foc sau brichete din lemn, vezi 1629  

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn  

Această clasă include:  

• fabricarea foilor de furnir, suficient de subţiri pentru a fi folosite la furniruit, la 

confecţionarea placajului sau în alte scopuri:  

- lustruit, vopsit, acoperit, impregnat, consolidat (cu suport de hârtie sau materiale textile)  

- confecţionat în scop decorativ  

• fabricarea placajului, a panourilor de furnir şi a plăcilor şi foilor de lemn  

• fabricarea de plăci cu aşchii orientate (OSB) şi alte plăci din particule din lemn  

• fabricarea plăcilor fibrolemnoase cu densitate medie (MDF) şi a altor plăci fibrolemnoase 

• fabricarea lemnului densificat  

• fabricarea lemnului laminat încleiat, a lemnului furniruit laminat  
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1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri  

Această clasă include:  

• fabricarea lamelor de parchet şi similare, asamblate in panouri  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea elementelor neasamblate pentru podele, vezi 1610  

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplărie, pentru construcții  

Această clasă include:  

 •  fabricarea produselor din lemn destinate utilizării în industria construcţiilor:  

- grinzi, căpriori, suporturi pentru acoperiş  

- grinzi cu zăbrele prefabricate din lemn, impregnate cu clei şi având adausuri metalice  

 

- uşi, ferestre, obloane şi cadrele lor, cu sau fără accesorii metalice ca: balamale, zăvoare etc.  

- scări, balustrade  

- borduri şi ornamente, şindrilă şi şiţă  

• fabricarea de construcţii din lemn prefabricate, sau elemente ale acestora, predominant din 

lemn, ca de exemplu: saune  

• fabricarea caselor mobile  

• fabricarea pereţilor despărţitori din lemn (cu excepţia celor autoportanţi)  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea dulapurilor de bucătărie, a bibliotecilor, garderobelor etc. vezi 3101, 3102, 3109  

⎯ fabricaţia pereţilor despărţitori din lemn, stabili, vezi 3101, 3102, 3109  
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1624 Fabricarea ambalajelor din lemn  

Această clasă include:  

• fabricarea lăzilor, cutiilor, containerelor şi ambalajelor similare din lemn  

• fabricarea paleţilor, a box paleţilor şi a altor platforme de încărcare  

• fabricarea butoaielor, butoiaşelor, putinilor, ciuberelor şi a altor produse de dogărie din 

lemn  

• fabricarea tambururilor din lemn pentru cabluri  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512  

⎯ fabricarea cutiilor din material împletit, vezi 1629  

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale 

vegetale impletite  

Această clasă include:  

• fabricarea diverselor produse din lemn ca:  

- mânere şi corpuri din lemn pentru unelte, mături, perii, etc.  

- şanuri şi stative din lemn pentru ghete sau pantofi, umeraşe de haine  

- ustensile gospodăreşti şi vase de bucătărie din lemn  

- statuete şi ornamente, incrustaţii şi intarsii din lemn  

- casete pentru bijuterii, tacâmuri şi articole similar  

- mosoare, bobine, suveici, mosoare pentru aţă de cusut şi articole similare din lemn - alte 

articole din lemn  

• prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate  

• fabricarea de articole din plută naturală sau aglomerată, inclusiv articole pentru acoperirea 

pardoselilor  

• fabricarea de împletituri şi produse din materiale împletite: rogojini, paravane, casete etc.  
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• fabricarea coşurilor şi a împletiturilor din răchită buşteni şi pelete pentru foc, făcute din 

lemn presat sau înlocuitori ca de exemplu seminţe de cafea sau de soia  

• fabricarea ramelor din lemn pentru oglinzi şi tablouri  

• fabricarea pieselor din lemn pentru pantofi (de exemplu tocuri şi calapoade)  

• fabricarea de mânere pentru umbrele, bastoane şi alte articole similar  

• fabricarea de eboşe pentru prelucrarea pipelor de fumat  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de preşuri din materiale textile, vezi 1342  

⎯ fabricarea articolelor de voiaj, vezi 1512  

⎯ fabricarea încălţămintei din lemn, vezi 1520  

⎯ fabricarea chibriturilor, vezi 2051  

⎯ fabricarea carcaselor de ceas, vezi 2652  

⎯ fabricarea bobinelor din lemn care sunt părţi ale utilajelor din industria textilă, vezi 2894 ⎯ 

fabricarea mobilei, vezi 310  

⎯ fabricarea jucăriilor din lemn, vezi 3240  

⎯ fabricarea periilor şi măturilor, vezi 3291  

⎯ fabricarea sicrielor, vezi 3299  
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3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine  

Această clasă include fabricarea mobilei de orice tip, din orice material (cu excepţia pietrei, 

betonului sau ceramicii), pentru orice destinaţie şi care poate fi folosită în diverse scopuri.  

Această clasă include:  

• fabricarea de scaune şi banchete pentru birouri, ateliere, hoteluri, restaurante şi locuri 

publice  

• fabricarea de scaune şi banchete pentru săli de spectacole ( teatre, cinematografe şi locuri 

similare)  

• fabricarea de mobilier special pentru magazine: tejghele, vitrine, rafturi etc.  

• fabricarea de mobilier pentru birou  

• fabricarea de banchete si scaune de laborator, mobilier de laborator (de exemplu dulapuri 

şi mese)  

• fabricarea de mobilier pentru biserici, şcoli, restaurante  

• cărucioare decorative pentru restaurante, cum ar fi cărucioare pentru desert, cărucioare 

pentru mâncare  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de table şcolare, vezi 2823  

⎯ fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi 2932  

⎯ fabricarea de scaune pentru vagoanele de călători, vezi 3020  

⎯ fabricarea de scaune de avion, vezi 3030  

⎯ fabricarea de mobilier medico-chirurgical, stomatologic sau veterinar, vezi 3250  

⎯ instalarea mobilierului modular, a pereţilor de compartimentare şi a mobilierului de laborator, 

vezi 4332 
3102 Fabricarea de mobila pentru bucătarii  

Această clasă include:  

 •  fabricarea de mobilă ce se utilizează în bucătării  
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3103 Fabricarea de saltele si somiere  

Această clasă include:  

• fabricarea de saltele  

⎯ saltele cu arcuri sau umplute cu diverse materiale de susţinere  

⎯ saltele din cauciuc celular sau din material plastic  

• fabricarea de suporturi pentru saltele 

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de saltele pneumatice, vezi 2219  

⎯ fabricarea de saltele cu apa, vezi 2219  

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.  

Această clasă include:  

• fabricarea de canapele, canapele extensibile şi fotolii  

• fabricarea de scaune şi bănci pentru grădină  

• fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii, grădini etc.  

• fabricarea de carcase pentru maşini de cusut, televizoare etc.  

• finisarea scaunelor şi băncilor, cum ar fi tapiţarea  

• finisarea mobilierului cum ar fi : vopsirea, lăcuirea şi tapiţarea  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de perne, plăpumi cu puf , vezi 1342  

⎯ fabricarea de mobilier din ceramică, beton sau piatră, vezi 2342, 2369, 2370  

⎯ fabricarea de lămpi electrice şi echipamente de iluminat, vezi 2740  

⎯ fabricarea de scaune pentru autoturisme, vezi 2932  

⎯ fabricarea de scaune pentru vagoanele de călători, vezi 3020  

⎯ fabricarea de scaune de avion, vezi 3030  

⎯ retapiţarea şi recondiţionarea mobilierului, vezi 9524  

4332 Lucrări de tâmplărie si dulgherie  
 
Această clasă include:  

 



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect: “Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Axa prioritară 4: “Incluziunea sociala și combaterea sărăciei”. Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

si excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate 

Beneficiar: Comuna Remetea Chioarului/ Contract POCU/138/4/1/114852 

 

 

P
ag

e8
5

 

• montarea de uşi, ferestre (exclusiv uşi automate şi turnante), tocuri de uşi şi ferestre, din 

lemn sau alte material  

• instalarea echipamentului pentru bucătării, casa scărilor, accesorii pentru magazine • 

 instalarea mobilierului  

• lucrări de finisaj interior cum ar fi: montarea de plafoane, montarea de pereţi mobili etc.  

4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat  

Această clasă include:  

• comerţul cu ridicata al mobilei de uz casnic  

• comerţul cu ridicata al covoarelor  

• comerţul cu ridicata al articolelor de iluminant  

Această clasă exclude:  

⎯ comerţul cu ridicata al mobilei de birou, vezi 4665  

4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou  

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor  

Această clasă include:  

• comerţul cu ridicata al lemnului neprelucrat  

• comerţul cu ridicata al produselor rezultate din prelucrarea primară a lemnului  

• comerţul cu ridicata a vopselelor şi lacurilor  

• comerţul cu ridicata al materialelor de construcţii: nisip, pietriş, etc.  

• comerţul cu ridicata al tapetului şi produselor pentru acoperit pardoselile  

• comerţul cu ridicata al sticlei plate  

• comerţul cu ridicata al echipamentelor sanitare:căzi de baie, chiuvete, toalete şi alte 

articole sanitare din porţelan  

• comerţul cu ridicata al clădirilor prefabricate  
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4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a  

Această clasă include:  

• vânzarea cu amanuntul a mobilei de uz casnic  

• vânzarea cu amanuntul a articolelor de iluminat  

• vânzarea cu amanuntul a articolelor de menaj şi a tacâmurilor, vesela din sticlă, porţelan şi 

ceramică  

• vânzarea cu amanuntul a produselor din lemn, plută şi împletituri 

• vânzarea cu amanuntul a articolelor casnice neelectrice  

• vânzarea cu amanuntul a instrumentelor muzicale şi a partiturilor  

• vânzarea cu amanuntul a sistemelor de securitate, cum ar fi mecanisme de închidere, 
seifuri şi case de bani, fără instalare sau servicii de întreţinere  

vânzarea cu amanuntul a altor articole şi echipamente de uz casnic  

Această clasă exclude:  

• ⎯ comerţul cu amănuntul al antichităţilor, vezi 4779 
 

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice  

Această clasă include:  

•  retapiţarea, refinisarea, repararea şi restaurarea mobilei şi a furniturilor, inclusiv a 

mobilierului de birou  

IV. Industrii creative  

1811 Tiparirea ziarelor  

Aceasta clasa include  

 •  tiparirea altor publicatii periodice care apar de cel putin patru ori pe saptamana   

Aceasta clasa exclude  

⎯ activitati de editare, vezi 581  

⎯ fotocopierea documentelor, vezi 8219  
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1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.  

Aceasta clasa include:  

• tiparirea revistelor si a altor publicatii periodice, care apar mai rar de patru ori pe 

saptamana  

• tiparirea de carti si brosuri, partituri si manuscrise muzicale, harti, atlase, afise, cataloage 

publicitare, prospecte si alte tiparituri publicitare, timbre postale si fiscale, bilete de banca, 

cecuri si alte titluri fiduciare, carduri, albume, agende, calendare si alte imprimate 

comerciale, produse de papetarie personalizate si alte imprimate, tiparire efectuata cu 

ajutorul presei de tipar inalt, a offset-ului, a fotogravurii, a imprimarii flexografice, serigrafice 

si a altor prese de tiparit, masini de multiplicat, imprimante de calculator, masini de tiparit in 

relief, inclusiv masini de tiparire rapida  

• tiparirea direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticla, metal, lemn si ceramica   

• tiparirea de etichete si placute metalice prin litografiere, gravare, tiparire flexografica, si alte 

metode   

Aceasta clasa exclude:  

⎯ imprimarea materialelor textile si a articolelor de imbracaminte, vezi 1330  

⎯ fabricarea articolelor de papetarie (agende, registre, registre de conturi, formulare 

comerciale, etc) atunci cand informatia tiparita nu este principala caracteristica, vezi 1723  

⎯ activitati de editare, publicare, vezi 581  

1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire  
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Aceasta clasa include:  

• lucrari de culegere, fotoculegere, introducere de date, inclusiv scanare si recunoasterea 

optica a caracterelor, aranjare electronica;  

• lucrari de prelucrare a fisierelor de date pentru aplicatii multimedia (tiparire pe hartie, CDuri, 

Internet)  

• lucrari de realizare a placilor tipografice, inclusiv fixarea imaginii si a paginilor cu ilustratii 

(pentru tipar inalt si offset)  

• lucrari de pregatire a cilindrilor: gravarea cilindrilor pentru tiparirea gravurilor  

• lucrari de prelucrare, executate direct pe placa (inclusiv placi din fotopolimeri)  

• lucrari de prelucrare a placilor tipografice si matritelor pentru imprimarea sau tiparirea in  

relief  

• activitati de pregatire:  

• lucrari artistice cu caracter tehnic, ca de exemplu: pregatirea pietrelor si blocurilor de lemn 

pentru litografie  

• suporti de prezentare de exemplu: diapozitive si alte forme de prezentare  

• schite, proiecte, copii/imitatii  

• spalturi   

Aceasta clasa exclude:  

⎯ activitati de design specializat, vezi 7410  

1814 Legatorie si servicii conexe  

Aceasta clasa include:  

• lucrari de legatorie, probe de tipar si servicii de post tiparire ca servicii conexe ale activitatii 

de tiparire, ca de exemplu lucrari de legatorie si finisare a cartilor, brosurilor, revistelor, 

cataloagelor, etc. prin: pliere, taiere, ajustare, asamblare, tighelire, coasere, lipire, taiere si 

aranjare a paginilor, incleiere, colationare, insailare, aurire, legare in spirala si legare cu fire 

de material plastic  

• lucrari de legatorie si finisare a hartiei tiparite sau a cartonului tiparit prin pliere, gofrare, 

perforare, stantare, profilare, incleiere, laminare  

• servicii de finisare pentru CD-ROM-uri  

• servicii de personalizare a articolelor de corespondenta cum ar fi: personalizare, pregatirea 

plicurilor  

• alte activitati de finisare ca de exemplu: poansonare, gravare sau marcare, copiere in 
alfabetul Brille  
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2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental  

Această clasă include:  

 •  fabricarea de articole de menaj din ceramică şi alte produse pentru uz casnic şi de toaletă  

 

•  fabricarea de statuete şi alte articole ornamentale din ceramică  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea imitaţiilor de bijuterii, vezi 3213  

⎯ fabricarea jucăriilor din ceramică, vezi 3240  

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea obiectelor sanitare din ceramica, de 

exemplu: chiuvete, cazi, bideuri, rezervoare de apa 

pentru toaleta, etc.   

• fabricarea altor obiecte sanitare din ceramica   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea articolelor din ceramica refractara, vezi 2320   

⎯ fabricarea materialelor ceramice pentru constructie, vezi 233  

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de vase, recipiente si articole similare din ceramica folosite pentru transport sau 

ambalat   

• fabricarea altor produse ceramice, n.c.a.   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea obiectelor sanitare din ceramica, vezi 2342   

⎯ fabricarea dintilor artificiali, vezi 3250  
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3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre prețioase  

Această clasă include:  

• producerea de perle prelucrate  

• producerea de pietre preţioase şi semipreţioase în stare prelucrată, inclusiv prelucrarea 

pietrelor sintetice şi a pietrelor reconstituite  

• prelucrarea diamantelor  

• fabricarea de bijuterii din metale preţioase sau metale comune acoperite cu metale 

preţioase, din pietre preţioase sau semipreţioase sau din combinaţii între metale preţioase 

şi pietre preţioase sau semipreţioase, fie între ele, fie cu alte materiale  

• fabricarea de articole de giuvaergerie din metale preţioase sau metale comune acoperite 

cu metale preţioase: veselă, tacâmuri, vase şi articole de toaletă, articole de birou, articole 

de ritual religios etc.  

• fabricarea de articole tehnice sau de laborator din metale preţioase (cu excepţia 

instrumentelor şi a părţilor lor): creuzete, spatule, anozi pentru electroplacare  

• fabricarea de curele de ceas, brătări şi tabachere din metale preţioase  
gravarea articolelor personale din metale preţioase şi nepreţioase  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de curele nemetalice pentru ceasuri (material textil, piele, material plastic etc.), vezi 

1512  

⎯ fabricarea de articole din metale comune placate cu metale preţioase (cu excepţia imitaţiilor 

de bijuterii), vezi diviziunea 25  

⎯ fabricarea de carcase de ceas, vezi 2652  

⎯ fabricarea de curele de ceas metalice (nepreţioase), vezi 3213  

⎯ fabricarea de imitaţii de bijuterii, vezi 3213  

       ⎯ repararea bijuteriilor, vezi 9525 
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3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii si articole similare  

Această clasă include:  

• fabricarea bijuteriilor de fantezie sau imitaţiilor de bijuterii: inele, brăţări, coliere şi articole de 

bijuterii similare confecţionate din metale comune placate cu metale preţioase  

• bijuterii ce conţin imitaţii de pietre, cum sunt imitaţii de pietre preţioase, imitaţii de diamante 

şi articole similar  

• fabricarea brăţărilor metalice de ceas (cu excepţia celor din metale preţioase)  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de bijuterii confecţionate din metale preţioase sau acoperite cu metale preţioase, 

vezi 3212  

⎯ fabricarea de bijuterii ce conţin pietre preţioase veritabile, vezi 3212  

⎯ fabricarea de curele de ceas din metale preţioase, vezi 3212  

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale  

Această clasă include:  

• fabricarea de instrumente muzicale cu corzi  

• fabricarea de instrumente muzicale cu claviatură şi corzi, inclusiv piane automate  

• fabricarea de orgi cu tuburi, inclusiv armonii şi instrumente similare cu claviatură şi ancii 

metalice  

• fabricarea de acordeoane şi instrumente similare, inclusiv orgă ,,de gură’’  

• fabricarea de instrumente muzicale de suflat  

• fabricarea de instrumente muzicale de percuţie  

• fabricarea de instrumente muzicale al căror sunet este produs electronic  

• fabricarea de cutii muzicale, flaşnetelor etc.  

• fabricarea de părţi şi accesorii pentru instrumente muzicale: metronoame, diapazoane, 
tuburi acustice, cartele, discuri şi cilindri pentru instrumente muzicale mecanice automate, 
etc.  

• fabricarea de fluiere, goarne şi alte instrumente de semnalizare acustică pe bază de suflat 
Această clasă exclude:  

⎯ reproducerea benzilor şi discurilor audio-video pre-înregistrate, vezi 182  

⎯ fabricarea de microfoane, amplificatoare, difuzoare, căşti şi componente similare, vezi 2640  

⎯ fabricarea de pick-up-uri, magnetofoane şi alte articole similare, vezi 2640  

⎯ fabricarea de instrumente muzicale de jucărie, vezi 3240  

⎯ restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale istorice, vezi 3319  
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⎯ editarea benzilor şi discurilor audio-video pre-înregistrate, vezi 5920  

       ⎯ acordarea pianelor, vezi 9529 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport  

Această clasă include   

• fabricarea articolelor pentru sport (cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte şi 
încălţăminte)  

• fabricarea de articole şi echipamente pentru sport, jocuri în aer liber şi în sală, din 
orice material:   

- mingi tari, moi şi gonflabile  

- rachete, bâte şi crose  

- schiuri, legături şi beţe  

- ghete de schi (clăpari)  

- planşe pentru sporturi nautice (surfing; windsurfing) - echipament pentru pescuit sportiv, 
inclusiv mincioguri  

- echipament pentru vânătoare, alpinism etc. - mănuşi de sport din piele şi căşti pentru 
sportivi - patine pentru gheaţă şi patine cu rotile etc.  

- arcuri şi arbalete  

- echipament pentru gimnastică, întreţinere corporală sau atletism  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de vele, vezi 1342  

⎯ fabricarea de îmbrăcăminte de sport, vezi 1413  

⎯ fabricarea de produse de şelărie şi curelărie, vezi 1512  

⎯ fabricarea de bice şi cravaşe, vezi 1512  
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⎯ fabricarea de încălţăminte de sport, vezi 1520  

⎯ fabricarea de armamentşi muniţie pentru tir sportiv, vezi 2540  

⎯ fabricarea de greutăţi din metal, utilizate pentru haltere, vezi 2599  

⎯ fabricarea de vehiculel de sport, altele decât tobogane şi similare, vezi diviziunile 29 şi 30  

⎯ fabricarea de ambarcaţiuni, vezi 3012  

⎯ fabricarea demese de biliard, vezi 3240 

⎯ fabricarea de apărătoari de urechi (de exemplu pentru înot şi protecţie împotriva zgomotului), vezi 

3299  

⎯ repararea de articole pentru sport, vezi 9529 
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3240 Fabricarea jocurilor si jucăriilor  

Această clasă include   

• fabricarea de păpuşi, jocuri şi jucării (inclusiv jocuri electrice), modele la scară şi vehicule 

pentru copii (cu excepţia bicicletelor şi tricicletelor din metal)  

• fabricarea de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi şi accesorii  

• fabricarea de figurine reprezentând animale  

• fabricarea de jucării pe roţi , destinate a fi încălecate inclusiv biciclete şi triciclete din 

materiale plastice  

• fabricarea de instrumente muzicale de jucărie  

• fabricarea de articole pentru amuzament, jocuri de masă sau salon  

• fabricarea de cărţi de joc  

• fabricarea de popice, jocuri funcţionând cu fise sau cartele, jocuri de biliard, mese speciale 

pentru cazinouri, etc.  

• fabricarea de jocuri electronice: şah etc.  

• fabricarea de mini-modele la scară şi de modele recreative similare, trenuleţe electrice, 

montaje tip constructor etc.  

• fabricarea de jocuri tip puzzle etc.  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de console pentru jocuri video, vezi 2640  

⎯ fabricarea de biciclete, vezi 3092  

⎯ fabricarea de articole pentru festivităţi şi carnavaluri, vezi 3299  

⎯ elaborarea şi editarea programelor pentru console cu jocuri video, vezi 5821, 6201  

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere  

Această clasă include:  

• fabricarea de echipament de protecţie  

• fabricarea de îmbrăcăminte din material ignifug si îmbrăcăminte de protecţie  

• fabricarea de centuri de siguranţă pentru instalatorii de linii electrice şi de alte centuri de 

siguranţă de uz profesional  

• fabricarea de veste de salvare, din plută  

• fabricarea de căşti rezistente, din material plastic, şi de alte echipamente de protecţie 

personală din material plastic (de exemplu căşti pentru sportivi)  

• fabricarea de costume de protecţie pentru pompieri  

• fabricarea de căşti de protecţie din metal şi alte dispozitive de protecţie personale din metal  
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• fabricarea de dopuri pentru urechi şi zgomot (de exemplu pentru înot şi protecţie împotriva 

zgomotului)  

• fabricarea de măşti de gaze  

• fabricarea de creioane şi stilouri de toate tipurile, inclusiv mecanice  

• fabricarea de peniţe  

• fabricarea ştampilelor conţinând data, a celor pentru sigilat sau numerotat, dispozitivelor de 

imprimat manual sau etichetat, garnituri pentru imprimare manuală, riboane şi tuşiere  

• fabricarea de globuri pentru brazii de Crăciun  

• fabricarea de umbrele, parasolare, bastoane  

• fabricarea de nasturi, copci, agrafe, butoni, fermoare  

• fabricarea de brichete  

• fabricarea de articole de uz personal: pipe, piepteni, bigudiuri, pulverizatoare pentru 

parfum, recipiente izoterme şi alte vase izoterme pentru uzul personal sau gospodăresc, 

peruci, bărbi, sprâncene false  

• fabricarea de articole diverse: candele, lumânări şi similare, flori, fructe şi frunze artificiale, 

articole surpriză, site şi ciururi de mână; manechine, sicrie etc.  

• fabricarea coşurilor de flori, buchetelor, coroanelor si articolelor similare  

• activităţile de împăiere  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de fitile pentru brichete, vezi 1349  

⎯ fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru (de exemplu halate, salopete, uniforme) 

vezi 1412  

⎯ fabricarea de articole surpriză din hârtie, vezi 1729  
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5811 Activități de editare a carților  

Această clasă include   

• activităţile de editare a cărţilor în formă tipărită, în format electronic sau audio, ori pe 

Internet.  

• editarea cărţilor, broşurilor, pliantelor şi materialelor similare, inclusiv editarea dicţionarelor 

şi a enciclopediilor  

• editarea atlaselor şi hărţilor  

• editarea cărţilor în format audio  

• editarea enciclopediilor etc. pe CD-ROM  

Această clasă exclude:  

⎯ producţia de globuri pământeşti, vezi 3299  

⎯ editarea de materiale publicitare, vezi 5819  

⎯ editarea cărţilor de muzică şi a partiturilor, vezi 5920  

⎯ activităţi ale autorilor independenţi, vezi 9003  
 

5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare  

5813 Activități de editare a ziarelor   

Această clasă include editarea ziarelor, inclusiv a presei publicitare, cu apariţii de cel puţin patru ori 

pe săptamâna. Editarea poate fi realizată în formă tipărită sau în format electronic, inclusiv pe 

Internet.  

Această clasă exclude :  

⎯ activităţile agenţiilor de stiri, vezi 6321  

5814 Activități de editare a revistelor si periodicelor  

Această clasă include editarea periodicelor şi a altor jurnale ce apar de cel puţin patru ori pe 

săptamâna. Editarea poate fi realizată în formă tipărită sau în format electronic, inclusiv pe Internet.  

Editarea publicaţiilor ce conţin programe de radio şi televiziune este inclusă aici.  
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5819 Alte activități de editare  

Această clasă include:neditarea (inclusiv on-line ) de :  

• cataloage  

• fotografii, gravuri şi cărţi poştale  

• felicitări  

• formulare  

• afişe, reproduceri ale operelor de artă  

• materiale publicitare  

• alte tipărituri  

• editări on-line de informaţii statistice sau alte informaţii  

Această clasă exclude:  

⎯ editarea de ziare exclusiv publicitare, vezi 5813  

⎯ furnizarea on-line de programe software (găzduirea de aplicaţii şi servicii de furnizarea a 

acestora), vezi 6311  

5821 Activităti de editare a jocurilor de calculator  

Această clasă include: editarea jocurilor pe calculator pentru toate platformele.  

5911 Activităti de producție cinematografica, video si de programe de televiziune  

Această clasă include:  

• activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (seriale de 

televiziune, documentare,etc.) sau reclame de televiziune.  

• activităţile arhivelor de filme, etc.  
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Această clasă exclude:  

⎯ copierea de filme (cu excepţia reproducerii filmelor cinematografice pentru distribuţia în 

cinematografe) precum şi reproducerea benzilor magnetice audio şi video, CD-uri sau 

DVD-uri după original, vezi 1820  

⎯ comerţ cu ridicata a benzilor video, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate, vezi 4643  

⎯ comerţ cu ridicata a benzilor video şi a CD-urilor neînregistrate, vezi 4652  

⎯ comerţ cu amănuntul de benzi video, CD-uri, DVD-uri, vezi 4763  

⎯ activităţi de post producţie, vezi 5912  

⎯ înregistrări audio şi înregistrarea pe bandă a cărţilor vezi 5920  

⎯ activităţi de difuzare de programe de televiziune, vezi 602  

⎯ crearea unui program complet al unui canal de televiziune, vezi 602  

⎯ prelucrarea filmelor, alta decât pentru industria cinematografică, vezi 7420  

⎯ activităţi ale agenţiilor sau agenţilor pentru personalul din domeniul artistic sau teatral, vezi 

7490  

⎯ închirierea casetelor video, DVD-urilor, publicului general, vezi 7722  

⎯ captarea în circuit închis, în timp real a transmisiilor televizate in direct, şedinţelor, conferinţelor, 

etc., vezi 8299  

⎯ activităţi independente (pe cont propriu) ale actorilor, realizatorilor de desene animate, 

regizorilor, consultanţilor şi a altor specialişti din domeniu, vezi 900  
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5912 Activităti de post-producție cinematografica, video si de programe de televiziune  

Această clasă include   

• activităţi de post producţie, cum ar fi: redactarea, transferurile de pe film pe casete, titrarea, 

subtitrarea grafică produsă pe calculator, animaţia şi efectele speciale, developarea şi 

procesarea filmelor cinematografice.   

• activitatea laboratoarelor de filme cinematografice şi activităţile laboratoarelor speciale, 

pentru filmele de desene animate.  

Această clasă exclude:  

⎯ copierea de filme (cu excepţia reproducerii filmelor cinematografice pentru distribuţia în 

cinematografe) precum şi reproducerea benzilor magnetice audio şi video, CD-uri sau 

DVD-uri după original, vezi 1820  

⎯ comerţul cu ridicata a benzilor video, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate, vezi 4643  

⎯ comerţul cu ridicata a benzilor video şi a CD-urilor neînregistrate, vezi 4652  

⎯ comerţul cu amănuntul de benzi video, CD-uri, DVD-uri, vezi 4763  

⎯ prelucrarea filmelor, alta decât pentru industria cinematografică, vezi 7420  

⎯ închirierea casetelor video , DVD-urilor, publicului general, vezi 7722  

⎯ activităţi independente (pe cont propriu) ale actorilor, realizatorilor de desene animate, 

regizorilor, consultanţilor şi a altor specialişti din domeniu, vezi 900  
 

5913 Activităti de distribuție a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune  

Această clasă include:  

• distribuţia de filme, benzi video, DVD-uri şi producţii similare către sălile de 

cinematograf, reţelelor şi posturilor de televiziune, etc.  

• achiziţionarea drepturilor de distribuire a filmelor, benzilor video şi DVD-urilor  

Această clasă exclude:  

⎯ copierea de filme precum şi reproducerea benzilor magnetice audio şi video, CD-urilor sau 

DVD-urilor după original,  vezi 1820  

⎯ comerţ cu ridicata a casetelor video şi DVD-urilor,vezi 4643  

⎯ comerţ cu amănuntul de casete video şi DVD-uri, vezi 4763  
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5914 Proiecția de filme cinematografice  

Această clasă include:  

• activităţi de proiecţie a filmelor cinematografice sau a casetelor video, în săli de cinema, în 

aer liber sau în alte locuri destinate proiecţiilor  

• activităţile cinecluburilor.  

5920 Activităti de realizare a înregistrărilor audio si activități de editare muzicala  

Această clasă include   

• activităţile de producţie a înregistrărilor originale (audio) cum ar fi benzi, CD-uri;  

• promovarea şi distribuirea înregistrărilor audio către comercianţii cu ridicata, comercianţii 

cu amănuntul sau direct către public. Aceste activităţi pot fi integrate sau nu în producţia 

înregistrărilor master în cadrul aceleiaşi unităţi. În cazul în care nu sunt integrate, unitatea 

care desfăşoară aceste activităţi trebuie să obţină drepturile de reproducere şi distribuţie a 

înregistrărilor master.  

• activităţi de servicii pentru realizarea înregistrărilor audio în studio sau în altă locaţie, 

inclusiv producţia de programe radio înregistrate pe bandă.   

• activităţi de editare de muzică, adică activităţi de:   

- achiziţionare şi înregistrare a drepturilor de reproducere pentru compoziţii muzicale;   

- promovarea, autorizarea şi utilizarea acestora în înregistrări, la radio, televiziune, în 

producţii cinematografice, spectacole, pentru tipărire etc. Unităţile angajate în aceste 

activităţi pot deţine dreptul de reproducere sau pot acţiona în calitate de administrator în 

numele proprietarilor dreptului de reproducere.   

- Publicarea partiturilor muzicale este inclusă aici.  

6010 Activităti de difuzare a programelor de radio  
Această clasă include:  

• activităţi de transmitere a semnalelor audio prin studiouri radio şi alte facilităţi de 

transmitere a programelor audio către public, către membri sau abonaţi  

• activităţi ale reţelelor de radio, adică montajul şi transmiterea programelor audio către 

membri sau abonaţi prin unde radio, prin cablu sau satelit  

• activităţi de difuzare a programelor de radio prin internet (staţii radio pe internet) transmisii 

digitale cu difuzarea de programe radio  

Această clasă exclude:  
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⎯ producţia de programe radio înregistrate pe bandă, vezi clasa 5920 

 

6020 Activităti de difuzare a programelor de televiziune  

Această clasă include   

• crearea unui program complet de televiziune, prin achiziţia componentelor de program (de 

exemplu filme, documentare, etc.),   

• producţia proprie a componentelor de program (de exemplu ştirile locale, reportaje în direct 

) sau o combinaţie a acestora. Acest program complet de televiziune poate fi transmis fie 

de către unitatea producătoare sau realizat pentru a fi transmis de către o terţă parte, cum 

ar fi companiile de cablu sau furnizorii de televiziune prin satelit   

• realizarea de programe disponibile gratuit tuturor utilizatorilor, dar şi realizarea de 

programe disponibile numai pe bază de abonament  

• Realizarea de programe video la cerere este de asemenea inclusă aici   

• transmisia digitală de programe de televiziune.  

Această clasă exclude:  

⎯ producţia de elemente ale programelor de televiziune (filme, documentare, interviuri 

televizate, reclame, etc.) neasociate cu activitatea de transmitere a acestora, vezi 5911  

⎯ montarea de pachete de canale TV şi distribuirea acestora, fără realizarea programelor, vezi 

61  
7111 Activităti de arhitectura  

Această clasă include:  

•  consultanţă pentru activităţi de arhitectură: planuri şi proiecte pentru clădiri; planuri 

de urbanism şi amenajarea teritoriului  

Această clasă exclude:  

⎯ activităţi de consultanţă în informatică, vezi 6202; 6209  

⎯ decoraţiuni interioare, vezi 7410  

7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea  
Această clasă include:  
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• activităţi de inginerie (adică aplicarea legilor fizice şi a principiilor de inginerie în proiectarea 

maşinilor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor şi sistemelor)   

• activităţi de consultanţă pentru:utilaje, procese industriale şi instalaţii industrial  

• realizarea de proiecte privind ingineria civilă, hidraulică şi de traffic proiecte de gospodărire 

a apelor  

• elaborarea şi realizarea de proiecte referitoare la ingineria electrică şi electronică, minieră, 

chimică, mecanică, industrială şi de securitate tehnică  

• elaborarea proiectelor referitoare la instalaţii de aer condiţionat, refrigerare, sanitare şi de 

control al poluării, inclusiv acustică etc. prospecţiuni geofizice, geologice şi supraveghere 

seismică  

• activităţi de supraveghere geodezică:  

- activităţi de supraveghere hidrologică  

- activităţi de supraveghere a terenurilor şi delimitărilor  

- activităţi de supraveghere de adâncime cartografie  

Această clasă exclude:  

⎯ teste de forare în legătură cu activităţile extractive, vezi 0910; 0990  

⎯ elaborarea sau publicarea de programe de calculator (software) asociate, vezi 5829; 6201  

⎯ activităţi de consultanţă în informatică, vezi 6202; 6209  

⎯ testare tehnică, vezi 7120  

⎯ activităţi de cercetare şi dezvoltare conexe ingineriei, vezi 721  

⎯ proiectare industrială, vezi 7410  

⎯ fotografiere aeriană, vezi 7420  

7220 Cercetare - dezvoltare în științe sociale si umaniste  

Această clasă include:  

• cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale  

• cercetare-dezvoltare în ştiinţe umaniste  

• cercetare-dezvoltare interdisciplinară, predominantă în ştiinţe sociale şi umaniste 

Această clasă exclude:  

⎯ activităţi de studiere a pieţei, vezi 7320  
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7311 Activităti ale agențiilor de publicitate  

Această clasă include furnizarea unei game complete de servicii de publicitate şi de promovare 

(prin posibilităţi interne sau prin subcontractare), inclusiv consultanţă, servicii de creaţie, producţia 

de material publicitar şi cumpărarea acestuia.  

 •  crearea şi realizarea campaniilor publicitare  

• crearea şi plasarea reclamelor în ziare, periodice, la radio şi televiziune, pe Internet şi alte 

mijloace media  

• crearea şi plasarea reclamelor în aer liber, de exemplu afişe, panouri şi cadre, proiectarea 

showroom-urilor şi aplicarea de colante publicitare pe maşini şi autobuze  

• publicitatea aeriană  

• distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor  

• creare de standuri, structuri şi site-uri de afişare  

• desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare în scopul atragerii şi 

reţinerii clienţilor  

• promoţii de produse  

• activităţi de marketing prin punctele de vânzare  

• publicitate directă prin poştă  

Această clasă exclude:  

⎯ tipărirea materialelor pentru publicitate, vezi 5819  

⎯ producţia de mesaje comerciale pentru radio, televiziune şi film, vezi 5911  

⎯ activităţi de studiere a pieţei, vezi 7320  

⎯ fotografii publicitare, vezi 7420  

⎯ organizarea de conferinţe şi expoziţii comerciale, vezi 8230  

      ⎯ activităţi de expediere prin poştă, vezi 8219 

7312 Servicii de reprezentare media  

Această clasă include:  

•  servicii de reprezentare media, adică vânzarea sau revânzarea timpului şi spaţiului 

pentru diverse mijloace media care solicită publicitate  

Această clasă exclude:  

⎯ vânzarea timpului sau spaţiului de publicitate direct de către proprietarii timpului sau 
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spaţiului (editori), vezi clasa de activitate corespunzătoare  

⎯ activităţi de relaţii publice, vezi 7021  

7320 Activităti de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice  

Această clasă include:  

• servicii de investigare a potenţialului pieţei, acceptarea şi familiarizarea cu produsele 

noi, comportamentul cumpărătorilor faţă de produse şi servicii, inclusiv analiza statistică 

a rezultatelor în scopul promovării si dezvoltării de produse noi  

• servicii de sondare a opiniei publice despre probleme politice, economice şi sociale, 
inclusiv analiza statistică a rezultatelor  

7410 Activităti de design specializat  
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Această clasă include:  

• design privind textilele, îmbrăcămintea, încălţămintea, bijuteriile, mobilă, decoraţiuni 

interioare, articole de modă, ca şi alte bunuri personale sau gospodăreşti  

• design industrial, adică crearea şi dezvoltarea de planuri şi specificaţii ce optimizează 

utilizarea, valoarea şi aspectul produselor, inclusiv stabilirea/determinarea materialelor, 

mecanismelor, formelor, culorilor şi suprafeţelor finisate ale produselor, luând in  

considerare caracteristicile şi nevoile umane, siguranţa, precum şi preferinţele pieţei privind 

producţia, distribuţia, folosinţa şi întreţinerea acestor produse  

• servicii ale designerilor graficieni  

• activităţi ale designerilor de decoraţiuni interioare  

Această clasă exclude:  

⎯ proiectarea şi programarea paginilor web, vezi 6201  

⎯ proiectarea în arhitectură, vezi 7111  

⎯ activităţi de proiectare în inginerie, adică aplicarea principiilor şi legilor fizice de inginerie în 

proiectarea maşinilor, materialelor, instrumentelor, structurilor, proceselor şi sistemelor, 
vezi 7112  
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7420 Activităti fotografice  

Această clasă include:  

• producţii fotografice comerciale şi pentru consumatori:  

- fotografii portret pentru cărţi de identitate, paşapoarte, şcoli, nunţi etc.  

- fotografii pentru scopuri comerciale, edituri, modă, agenţii imobiliare sau turism - 

 fotografii aeriene  

- înregistrarea pe bandă a evenimentelor: nunţi, conferinţe etc.  

• prelucrarea filmelor:  

- developare, imprimare şi mărire de pe negativele sau filmele clientului  

• laboratoare de developare a filmelor şi de printare a pozelor  

• ateliere fotografice cu execuţia fotografiilor într-o oră (care nu fac parte din magazinele cu 

aparate fotografice)  

• montarea diapozitivelor  

• copierea, restaurarea sau retuşarea fotografiilor  

• activităţi ale fotoreporterilor  

• transmiterea documentelor pe microfilme  

Această clasă exclude:  

⎯ procesarea imaginilor de film asociate cu industria de film şi de televiziune, vezi 5911 ⎯ 

activităţi cartografice, vezi 7112  

⎯ operarea cabinelor fotografice cu autoservire pe bază de monezi, vezi 9609  
 

7430 Activităti de traducere scrisa si orala (interpreți)  
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8130 Activitati de intretinere peisagistica  

Această clasă include: plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de:  

• parcuri şi grădini pentru:   

- facilităţi de locuit particulare şi publice  

- clădiri publice şi semi-publice (şcoli, spitale, clădiri administrative, clădiri ale bisericilor 

etc.)  

- terenuri municipale (parcuri, zone verzi, cimitire etc.)  

- spaţiile verzi de pe autostrăzi (şosele, linii de tren şi tramvai, căi navigabile, porturi) - 

clădiri industriale şi comerciale  

• spatii verzi pentru:  

- clădiri (grădini pe terase, verdeaţă pe faţade, grădini interioare)  

- terenuri de sport (terenuri de fotbal, terenuri de golf etc.), terenuri de joacă, pajişti 

pentru băi de soare şi alte parcuri recreative  

- ape stătătoare şi curgătoare (bazine, zone inundabile, eleştee, bazine de înot, şanţuri, 

cursuri de apă, sisteme de canalizare)  

- plante pentru protecţia împotriva zgomotului, vântului, eroziunii, vizibilităţii şi a luminii 

orbitoare  

Această clasă exclude:  

⎯ producţia comercială şi plantarea pentru producţia comercială a plantelor, pomilor, vezi 

diviziunile 01,02  

⎯ activitatea din pepiniere (inclusiv pentru împăduriri), vezi 0130, 0230  

⎯ păstrarea solului în bună stare ecologică pentru utilizarea în agricultură, vezi 0161  

⎯ activităţi de construcţii în scopuri peisagistice, vezi secţiunea F  

⎯ activităţi de proiectare şi arhitectură peisagistică, vezi 7111  
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9001 Activităti de interpretare artistica (spectacole)  

Această clasă include:  

• producţia de spectacole teatrale, concerte şi spectacole de operă sau balet, în direct 

precum şi alte producţii scenice  

• activităţi ale grupurilor sau companiilor artistice, circurilor, orchestrelor sau formaţiilor 

musicale  

• activităţi ale artiştilor individuali cum ar fi actori, dansatori, muzicieni, recitatori sau crainici  

Această clasă exclude:  

⎯ activităţi ale personalului teatral sau activităţi ale agenţilor sau agenţiilor artistice, vezi 7490 ⎯ 

activităţi de casting, vezi 7810  
 

9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)  

Această clasă include:  

• activităţi suport pentru interpretarea artistică, pentru organizarea in direct de spectacole 

teatrale, concerte, spectacole de operă sau balet şi alte producţii scenice:  

• activităţi ale regizorilor, producătorilor, designerilor şi constructorilor de decoruri, maşiniştilor, 

inginerilor de  sunet şi lumini, etc.  

• activităţile producătorilor sau organizatorilor de evenimente artistice transmise în direct, cu 

sau fără facilităţi aferente.  

Această clasă exclude:  

⎯ activităţi ale personalului teatral sau activităţi ale agenţilor sau agenţiilor artistice, vezi 7490 ⎯ 

activităţi de casting, vezi 7810  
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9003 Activități de creație artistica  

Această clasă include:  

• activităţi ale artiştilor individuali, cum ar fi sculptori, pictori, caricaturişti, gravori etc.  

• activităţi ale scriitorilor individuali, pentru toate subiectele, inclusiv lucrările de ficţiune, 

lucrările tehnice etc.  

• activităţi ale ziariştilor independenţi  

• restaurări ale operelor de artă cum ar fi picturile etc.  

Această clasă exclude:  

⎯ realizarea lucrărilor din piatră, în afară de lucrările originale artistice, vezi 2370  

⎯ restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale cu valoare istorică, vezi 3319  

⎯ producţia de filme cinematografice şi video, vezi 5911; 5912  

⎯ restaurări de mobilă (cu excepţia restaurărilor de tipul celor din muzee), vezi 9524  

9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor  

Aceasta clasa include:   

• activitati ale bibliotecilor de orice tip,   

• activitati ale salilor de lectura, de auditie si de vizionare, ale arhivelor publice care 

furnizeaza servicii publicului larg sau unor categorii speciale de utilizatori, precum studenti, 

oamenide stiinta, personalului unei intreprinderi , membrii unei asociatii, precum si activitati 

ale arhivelor guvernamentale  

• organizarea colectiilor de lucrari, specializate sau nu  

• elaborarea de cataloage -imprumutul si depozitarea cartilor, hartilor, periodicelor, filmelor, 

inregistrarilor, casetelor, lucrarilor de arta etc.  

• activitati de cercetare, cu scopul de a raspunde cererii de informatie etc.  

• servicii ale arhivelor foto si cinematecilor  
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9102 Activitati ale muzeelor  

Aceasta clasa include:   

 •  activitati ale muzeelor de toate tipurile:   

-muzee de arta, de bijuterii, mobila, costume, ceramica, argintarie   

-muzee de istorie naturala, de stiinta si tehnica, de istorie, inclusiv muzee militare  -alte 

muzee specializate -muzee in aer liber   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ activitati ale galeriilor comerciale de arta, vezi 4778  

⎯ restaurari ale lucrarilor de arta si a obiectelor din colectiile muzeelor, vezi 9003  

⎯ activitati ale bibliotecilor si arhivelor, vezi 9101  

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic  

Aceasta clasa include:   

• gestionarea si conservarea monumentelor si cladirilor istorice   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ renovarea si restaurarea site-urilor si cladirilor istorice, vezi sectiunea F  

9321 Bâlciuri si parcuri de distracții  

Această clasă include   

• activităţi ale bâlciurilor şi parcurilor de distracţii. Sunt incluse activităţile de exploatare a 

unei varietăţi de atracţii, cum ar fi cursele mecanice, plimbările pe apă, jocuri, expoziţii, 
expoziţii tematice şi terenuri pentru picnic  
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9329 Alte activități recreative si distractive  

Această clasă include   

• activităţi recreative şi distractive (cu excepţia bâlciurilor şi a parcurilor de 

distracţii) neclasificate în altă parte  

• activităţi ale parcurilor recreative (fără cazare)  

• exploatarea facilităţilor de transport recreativ, de exemplu porturi turistice  

• exploatarea pârtiilor de schi  

• închirierea echipamentului de agrement , ca parte integrantă a facilităţilor 
recreative  

• târguri şi expoziţii de natură recreativă  

• activităţi ale plajelor, inclusiv închirierea de cabine de baie, vestiare, scaune 
etc.  

• funcţionarea ringurilor de dans  
• activităţile producătorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau 

distractive în direct, altele decât cele artistice sau sportive, cu sau fără facilităţi.  
Aceată clasă exclude:  

⎯ funcţionarea telefericelor, funicularelor, schi-lifturilor, vezi 4939 

⎯ croaziere de pescuit, vezi 5010, 5030  

⎯ asigurarea spaţiului şi a facilităţilor pentru scurte sejururi ale vizitatorilor în parcuri, păduri 

recreative şi pe terenuri de camping, vezi 5530  

⎯ parcuri de caravane, tabere recreative, tabere de vânătoare şi pescuit, campinguri, vezi 

5530  

⎯ activităţi de servire a băuturilor în discoteci, vezi 5630  

       ⎯ activităţi ale trupelor de teatru şi de circ, vezi 9001 
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9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor  

Această clasă include:  

• repararea de ceasuri, 

orologii şi părţi componente 

ale acestora, cum sunt 

carcase de ceasuri din toate 

materialele; mecanisme, 

cronometre etc.  

• repararea bijuteriilor  

Această clasă exclude:  

⎯ gravarea industrială a metalelor, vezi 2561  

⎯ repararea de marcatoare de pontaj, compostoare pentru data şi oră, întrerupătoare orare şi a 

dispozitivelor similare pentru înregistrarea timpului, vezi 3313  
V. Industria auto si componente  

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic  

Aceasta clasa include:   

 •  fabricarea articolelor din material plastic, utilizate pentru ambalarea marfurilor:   

-pungi, saci, containere, cutii, lazi, bidoane, flacoane, recipiente, etc.   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea articolelor de voiaj din material plastic, vezi 1512  

2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer  

Această clasă include:  

• fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, maşini mobile, aeronave, 

jucării, mobilă şi alte utilizări:  

- anvelope pneumatice  

- anvelope pline (solide) şi anvelope elasticef  
- fabricarea camerelor de aer pentru anvelope;  
- fabricarea suprafeţelor (benzilor) de rulare iterşanjabile, a flapsurilor, a benzilor (,,cocoaşă de 

camilă”), pentru recondiţionarea anvelopelor, etc.  
- reconstruirea şi reşaparea anvelopelor  
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Această clasă exclude:  

   ⎯ fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 2219  

⎯ repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor şi a camerelor de aer, vezi 4520 
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2670 Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice  

Aceasta clasa include fabricarea de instrumente si lentile optice, cum ar fi binocluri, microscoape 

(cu exceptia celor electronice, protonice), telescoape, prisme si lentile (cu exceptia celor oftalmice); 

acoperirea sau lustruirea lentilelor (cu exceptia celor oftalmice), montarea lentilelor (cu exceptia 

celor oftalmice) si fabricarea de echipament fotografic, cum sunt aparate de fotografiat si fotometre.   

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de oglinzi optice  

• fabricarea de dispozitive optice de ochire  

• fabricarea de echipament optic de pozitionare  

• fabricarea de instrumente optice de marit   

• fabricarea de dispozitive optice de precizie utilizate in prelucrari mecanice   

• fabricarea de comparatoare optice   

• fabricarea de aparate fotografice digitale si cu film   

• fabricarea de aparate de proiectare a filmelor si a diapozitivelor   

• fabricarea de retroproiectoare   

• fabricarea de dispozitive si instrumente optice de masurare si verificare (de 
exemplu:  

echipamente pentru controlul incendiilor, fotometre, telemetre)   

• fabricarea de lentile, microscoape optice, binocluri si telescoape   

• fabricarea de ansambluri pentru dispozitive laser  

 Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de proiectoare, vezi 2620   

⎯ fabricarea de camere de televiziune si camere video profesionale, vezi 2630   

⎯ fabricarea de camere video neprofesionale, vezi 2640   

⎯ fabricarea de echipamente complete care folosesc componente laser, vezi clasa de fabricatie 

dupa tipul de aparat (de exemplu echipament medical cu laser, vezi 2660)   

⎯ fabricarea de aparatura de fotocopiere, vezi 2823   

⎯ fabricarea de articole oftalmice, vezi 3250  

2680 Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor  
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Aceasta clasa include fabricarea suportilor de inregistrare magnetici si optici.   

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de benzi magnetice audio si video neinregistrate   

• fabricarea de casete magnetice audio si video neinregistrate   

• fabricarea de diskete neinregistrate   

• fabricarea de discuri optice   

• fabricarea de unitati de disc fix (hard drive)   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ reproducerea inregistrarilor (date, audio, video etc.), vezi 182  
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2811 Fabricarea de motoare si turbine ( cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si 

motociclete )  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de motoare cu piston cu combustie interna, exclusiv motoare pentru autoturisme, 

avioane si motociclete: motoare navale; motoare pentru locomotive  

• fabricarea de pistoane, segmenti, carburatoare pentru toate motoarele cu combustie 

interna, motoare diesel, etc.  

• fabricarea de supape de admisie si evacuare pentru motoare cu combustie interna  

• fabricarea de turbine si parti ale lor:   

-turbine cu aburi si alti vapori   

-turbine hidraulice, roti hidraulice si regulatoare ale acestora   

-turbine eoliene   

-turbine cu gaz, cu exceptia turboreactoarelor sau turbopropulsoarelor pentru propulsia avioanelor  

• fabricarea de ansambluri cazan-turbina  

• fabricarea de ansambluri turbina-generator  

 Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de generatoare electrice (cu exceptia ansamblelor turbina generator), vezi 2711   

⎯ fabricarea de ansambri motor generator (cu exceptia ansamblelor turbina generator), vezi 2711   

⎯ fabricarea de echipamente si componente electrice pentru motoare cu combustie interna, vezi 

2931  

⎯ fabricarea de motoare pentru autovehicule, avioane sau motociclete, vezi 2910, 3030, 3091   

⎯ fabricare de turboreactoare si turbopropulsoare, vezi 3030  

2812 Fabricarea de motoare hidraulice  
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Această clasă include:  

• fabricarea de componente hidraulice şi pneumatice (inclusiv pompe hidraulice, motoare 

hidraulice, cilindri hidraulici şi pneumatici, valve hidraulice şi pneumatice, furtunuri şi 

fitinguri hidraulice şi pneumatice)  

• fabricarea de echipamente de preparare a aerului pentru utilizare în sisteme pneumatice  

• fabricarea de echipamente hidraulice de transmisie  

• fabricarea de echipamente hidrostatice de transmisie  

• fabricarea de sisteme energetice pe bază de fluide  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de compresoare, vezi 2813  

⎯ fabricarea de pompe pentru alte instalaţii decât cele hidraulice, vezi 2813  

⎯ fabricarea de supape pentru alte instalaţii decât cele hidraulice, vezi 2814  

⎯ fabricarea de echipamente de transmisie mecanică, vezi 2815  

2813 Fabricarea de pompe si compresoare  

Această clasă include:  

• fabricarea de pompe de aer sau vid, compresoare de aer sau alte gaze  

• fabricarea de pompe pentru lichide, echipate sau nu cu instrumente de măsură  

• fabricarea de pompe pentru echiparea motoarelor cu combustie internă: pompe de ulei, 

apă şi combustibil pentru autovehicule etc.  

• fabricarea de pompe de mână  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de echipamente hidraulice şi pneumatice, vezi 2812  
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2814 Fabricarea de articole de robinetari  

Această clasă include:  

• fabricarea de robinete şi valve industriale, inclusiv valve regulatoare şi robinete de 
admisie  

• fabricarea de robinete şi valve pentru instalaţii sanitare  

• fabricarea de robinete şi valve pentru instalaţii de încălzire  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de valve din cauciuc vulcanizat nerigid, sticlă sau din materiale ceramice, vezi 2219, 

2319 sau 2344  

⎯ fabricarea de supape de admisie şi evacuare pentru motoare cu combustie internă, vezi 2811  

⎯ fabricarea de valve hidraulice şi pneumatice şi fabricarea de echipamente de preparare a 

aerului pentru utilizarea în sisteme pneumatice, vezi 2812  
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie  

 

Această clasă include:  

• fabricarea de rulmenţi cu bile sau role şi a părţilor lor componente  

• fabricarea de echipament de transmisie a energiei mecanice:  

• arbori de transmisie şi manivele: arbori cu came, arbori cotiţi, etc.  

• carcase de rulmenţi şi lagăre  

• fabricarea de angrenaje, cutii de viteză şi alte dispozitive de schimbare a vitezelor  

• fabricarea de ambreiaje şi cuplaje mecanice  

• fabricarea de volanţi şi scripeţi  

• fabricarea de lanţuri articulate  

• fabricarea de lanţuri de transmisie  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea altor tipuri de lanţuri, vezi 2593  

⎯ fabricarea de echipament de transmisie hidraulică, vezi 2812  

⎯ fabricarea de echipament de transmisie hidrostatică, vezi 2812  

⎯ fabricarea de ambreiaje electromagnetice, vezi 2931  

⎯ fabricarea de subansamble (organe de maşini) ale echipamentelor de transmisie electrică 

ce sunt identificabile ca părţi ale autovehiculelor sau avioanelor, vezi diviziunile 29 şi 30  
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2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de cuptoare electrice, cuptoare industriale si de laborator, inclusiv incineratoare 

•  fabricarea de arzatoare  

• fabricarea de radiatoare electrice instalate permanent in cladiri, radiatoare electrice pentru 

piscine  

• fabricarea de echipamente de incalzire nonelectrice instalate permanent, pentru cladiri, 

cum ar fi echipamente de incalzire solara, incalzire cu aburi, incalzire cu pacura, cuptoare 

si echipamente de incalzire similare  

• fabricarea de cuptoare electrice cu tiraj fortat, pompe termice, etc.;  

• fabricarea de cuptoare nonelectrice cu tiraj fortat de uz casnic  

• fabricarea de vetre automate, gratare, dispozitive pentru evacuarea cenusii etc.   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de cuptoare de uz casnic, vezi 2751   

⎯ fabricarea de masini de uscat produse agricole, vezi 2893  

⎯ fabricarea de cuptoare de brutarie, vezi 2893  

⎯ fabricarea de uscatoare pentru lemn, celuloza, hartie sau carton, vezi 2899  

⎯ fabricarea de sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator, vezi 3250   

⎯ fabricarea de cuptoare de laborator (stomatologice), vezi 3250  
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2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat  

Această clasă include:  

•  fabricarea maşinilor de ridicat, manipulat, încărcat sau descărcat, acţionate manual sau 

electric:  

- palane de ridicare şi macarale, trolii, cabestane şi vinciuri  

- macarale, poduri rulante, suporturi suspendate de prindere, macarale portal, etc.  

- utilaje mobile, dotate sau nu cu echipament de ridicat sau manipulat, autopropulsate sau 

nu, de tipul celor folosite în fabrici (inclusiv cărucioare şi roabe)  

- manipulatori şi roboţi industriali specializaţi pentru operaţii de ridicare, manipulare, 

încărcare sau descărcare  

• fabricarea de conveioare, teleferice etc.  

• fabricarea de lifturi, scări şi trotuare rulante  

• fabricarea de piese destinate echipamentelor de ridicare şi manipulare  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de roboţi industriali pentru utilizări multiple, vezi 2829  

⎯ fabricarea de elevatoare şi transportoare cu acţionare continuă, pentru utilizare în subteran, 

vezi 2892  

⎯ fabricarea de cupe mecanice, excavatore şi încărcătoare cu cupe, vezi 2892  

⎯ fabricarea de macarale plutitoare, macarale pentru calea ferată şi automacarare, vezi 3011, 

3020  

⎯ instalarea lifturilor şi scărilor rulante, vezi 4329  
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2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric  

Aceasta clasa include:   

•  fabricarea de unelte de mana, actionate de motoare electrice, neelectrice sau pneumatice, 

cum ar fi:   

-fierastraie circulare sau gatere   

-masini de gaurit, inclusiv cu percutie   

-masini de slefuit, actionate de motoare electrice   

-ciocane pneumatice de batut cuie   

-aparate de rindeluit   

-polizoare   

-capsatoare  

 

-pistoale pneumatice de nituit   

-masini de prelucrare a suprafetelor prin aschiere   

-chei fixe   

-masini electrice portabile de sablat   

-foarfeci si masini de stantat   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de piese active interschimbabile pentru uneltele de mana, vezi 2573  

⎯ fabricarea de echipamente de lipire si sudura electrice, vezi 2790  
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2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de echipament industrial de refrigerat si congelat, inclusiv ansambluri de 

componente -fabricarea de aparate de aer conditionat, inclusiv pentru autovehicule   

• fabricarea de ventilatoare de uz industrial   

• fabricarea de schimbatoare de caldura   

• fabricarea de masini pentru lichefierea aerului sau altor gaze   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de echipamente casnice de refrigerare sau congelare, vezi 2751   

⎯ fabricarea de ventilatoare casnice, vezi 2751  

2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de masini pentru cantarit (altele decat balantele sensibile de laborator):  -

cantare casnice si pentru magazine, platforme de cantarire, dispozitive de cantarire 

continua, poduri-bascula (rame suspendate pentru cantarire), greutati etc.  

• fabricarea de aparate si dispozitive pentru filtrarea sau purificarea lichidelor   

• fabricarea de echipamente pentru aruncarea, dispersarea sau pulverizarea de lichide sau 

de substante pulverulente:   

-pistoale-pulverizatoare, stingatoare de foc, masini de sablat, masini de curatat cu abur etc.   

• fabricarea de masini pentru impachetat si ambalat: -masini de umplut, inchis, sigilat, 

capsulat, etichetat etc.   

• fabricarea de masini de spalat sau uscat sticle si pentru gazeificarea bauturilor   

• fabricarea de dispozitive de distilare si filtrare pentru rafinarii, industria chimica, industria 

bauturilor etc.   

• fabricarea generatoarelor de gaz   
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• fabricarea de calandre, masini de valtuit si a cilindrilor pentru acestea (cu exceptia celor 

pentru metal si sticla)   

• fabricarea de masini centrifugale (cu exceptia separatoarelor de creme si a uscatoarelor de  

rufe)   

• fabricarea garniturilor de etansare realizate prin combinatii de materiale sau prin aplicarea 

de straturi din acelasi material   

• fabricarea de masini automate de vanzare a produselor   

• fabricarea de parti componente pentru masinile de utilizare generala   

• fabricarea de ventilatoare (ventilatoare de fronton, de tavan etc.)   

• fabricarea de nivele, rulete de masurat si unelte portabile similare, unelte de precizie, cu 

exceptia celor optice pentru mecanici (lacatusi)   

• fabricarea de echipament neelectric de sudura si lipire   

• fabricarea de turnuri de racire, pentru racire directa prin intermediul apei recirculate  

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea balantelor de precizie (de laborator), vezi 2651   

⎯ fabricarea echipamentului casnic de refrigerat sau congelat, vezi 2751   

⎯ fabricarea ventilatoarelor casnice, vezi 2751   

⎯ fabricarea echipamentului electric de sudura si lipire, vezi 2790   

⎯ fabricrea masinilor de stropit pentru agricultura, vezi 2830   

⎯ fabricarea laminoarelor pentru metal si sticla, fabricarea cilindrilor acestora, vezi 2891, 2899   

⎯ fabricarea uscatoarelor pentru produse agricole, vezi 2893   

⎯ fabricarea masinilor pentru filtrarea sau purificarea alimentelor, vezi 2893   

⎯ fabricarea separatoarelor de creme, vezi 2893   

⎯ fabricarea uscatoarelor industriale de rufe, vezi 2894   

⎯ fabricarea masinilor de imprimat pe materiale textile, vezi 2894  
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2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea tractoarelor utilizate in agricultura si silvicultura   

• fabricarea tractoarelor pasitoare   

• fabricarea de masini de cosit, inclusiv pentru gazon   

• fabricarea de remorci sau semi-remorci agricole cu autoincarcare sau autodescarcare   

• fabricarea de masini agricole pentru pregatirea, cultivarea sau fertilizare solului: -pluguri, 

dispersoare pentru ingrasaminte naturale, semanatori, grape etc.   

• fabricarea de masini de secerat sau treierat: -seceratori, masini de treierat, sortat etc.   

• fabricarea masinilor de muls î  

• fabricarea de masini de stropit pentru agricultura   

 

 •  fabricarea de masini agricole diverse:   

-incubatoare si closti artificiale, echipament pentru apicultura, echipament pentru repararea 

furajelor , etc.   

-masini de curatat, sortat sau calibrat oua, fructe etc.   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea uneltelor agricole de mana, neelectrice, vezi 2573   

⎯ fabricarea conveioarelor (benzi transportoare) pentru utilizarea in ferme, vezi 2822   

⎯ fabricarea uneltelor de mana actionate electrice, vezi 2824   

⎯ fabricarea separatoarelor de creme, vezi 2893   

⎯ fabricarea masinilor de curatat, sortat sau calibrat seminte, cereale sau leguminoase uscate, 

vezi 2893   

⎯ fabricarea de tractoare rutiere pentru semiremorci, vezi 2910   

⎯ fabricarea de remorci sau semiremorci rutiere, vezi 2920  
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2841 Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea masinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor, inclusiv a celor care utilizeaza 

laserul, undele ultrasonice, jetul de plasma, impulsuri magnetice etc.   

• fabricarea de masini-unelte pentru strunjire, gaurire, frezare, fasonare, rabotare, alezare, 

mortezare, rectificare etc.   

• fabricarea masinilor unelte pentru matritare sau presare   

• fabricarea preselor de perforat, preselor hidraulice, concasoare hidraulice, ciocanelor de 

matritat, masinilor de forjat etc.   

• fabricarea bancurilor de trefilare (de tras), masinilor de filetat prin rulare sau masinilor de 

filetat prin taiere   

• fabricarea de piese componente si accesorii pentru alte masini-unelte de prelucrare a 

metalelor Aceasta clasa exclude: î  

• fabricarea pieselor active interschimbabile, pentru uneltele de mana, vezi 2573   

• fabricarea masinilor de sudura si lipire, vezi 2790  

2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de masini unelte pentru prelucrarea lemnului, osului, pietrei, ebonitei, textolitului, 

sticlei, etc., inclusiv masini unelte care utilizeaza laserul, undele ultrasonice, jetul de 

plasma, impulsuri magnetice etc.   

• fabricarea de port-scule pentru masini unelte   

• fabricarea de capete divizoare si alte dispozitive speciale pentru masini unelte   
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• fabricarea de masini unelte pentru fixarea in cuie, brosare, lipire sau alte tipuri de 

asamblari a lemnului, plutei, osului, ebonitei sau materialelor plastice etc.   

• fabricarea instalatiilor de foraj rotative fixe sau a instalatiilor de foraj percutant rotativ, 

masinilor de pilit, nituit, de taiat etc.   

• fabricarea preselor pentru fabricarea placilor aglomerate si a produselor similare  • 

fabricarea masinilor de galvanizare   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de pieselor interschimbabile pentru masini unelte (burghiuri, poansoane, matrite, 

tarozi, freze, cutite de strung, lame de fierastrau, cutite etc.), vezi 2573   

⎯ fabricarea ciocanelor electrice de lipit si a pistoalelor de lipit, portabile, vezi 2790   

⎯ fabricarea uneltelor portabile actionate electric, vezi 2824   

⎯ fabricarea masinilor utilizate in laminoare sau turnatorii, vezi 2891   

⎯ fabricarea utilajelor pentru extractie, vezi 2892  

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de masini si echipamente pentru 
manipularea metalului topit:   

-convertizoare, lingotiere, oale de turnare, masini de turnat   

• fabricarea de laminoare si cilindri pentru laminoare  

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea bancurilor de trefilare, vezi 2841   

⎯ fabricarea ramelor de formare si a matritelor de turnare (cu exceptia lingotierelor), vezi 2573   

⎯ fabricarea de masini pentru formarea matritelor de turnatorie, vezi 2899  
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2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de elevatoare si benzi transportoare cu actiune continua pentru lucrari subterane  

• fabricarea de masini de forat, taiat, sapat tuneluri (fie ca sunt sau nu destinate utilizarii in 

subteran)   

• fabricarea de masini pentru tratarea minereurilor, prin concasare, cernere, sortare, 

separare, spalare, etc.   

• fabricarea de utilaje pentru fabricarea betonului si mortarului   

• fabricarea de utilaje pentru dislocarea pamantului: -excavator de nivelat, gredere, screpere, 

compresoare, nivelatoare, lopeti mecanice, excavatoare de incarcare etc.   

• fabricarea de utilaje pentru baterea si scoaterea pilonilor, masini de tencuit, masini de 
asfaltat, masini pentru betonarea de suprafata, etc.   

 

• fabricarea de tractoare cu senile si a tractoarelor utilizate in constructii sau minerit   

• fabricarea de buldozere si lame pentru buldozer   

• fabricarea de camioane grele pentru circulatia in afara drumurilor publice   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de echipamente de ridicat si manipulat, vezi 2822   

⎯ fabricarea altor tipuri de tractoare, vezi 2839, 2910   

⎯ fabricarea de masini unelte pentru prelucrarea pietrei, inclusiv masini pentru despicarea 

(spaltuirea) sau curatirea pietrei, vezi 2849   

⎯ fabricarea de autobetoniere, vezi 2910  
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2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea uscatoarelor pentru produse agricole   

• fabricarea de utilaje pentru industria laptelui: -separatoare de frisca   

-utilaje de prelucrare a laptelui (de exemplu omogenizatoare)   

-utilaje pentru transformarea laptelui (de exemplu, masini de batut untul, masini de prelucrat si 

matritat , untul)   

-utilaje pentru fabricarea branzei (masini de omogenizat, matrite, prese) etc.   

• fabricarea de utilaje pentru industria moraritului:   

-masini de curatare, triere si maruntire a semintelor, cerealelor sau leguminoaselor uscate,  

(vanturatoare, benzi de cernut, separatoare, masini de curatat cerealele, etc.)   

-masini care produc faina si macinis (mori de macinat, valturi alimentatoare, site, masini de curatat 

taratele, malaxoare, masini de decorticat orezul, masini de desfacut pastai)   

• fabricarea de prese si zdrobitoare pentru producerea vinului, cidrului, a sucurilor de fructe 

etc.   

• fabricarea de masini pentru industria de panificatie sau pentru fabricarea macaroanelor, 

spaghetelor sau produselor similare: -cuptoare pentru brutarii, malaxoare pentru aluat, 

dozatoare de aluat, matrite, masini de taiat felii, masini de depozitare a prajiturilor etc.   

• fabricarea de masini si echipamente pentru produse alimentare diverse: -masini de fabricat 

bomboane sau ciocolata; masini utilizate la fabricarea zaharului; utilaje pentru fabrici de 

bere; masini pentru prelucrarea carnii; masini pentru procesarea fructelor, legumelor sau 

nucilor; masini pentru prelucrarea pestelui si fructelor de mare -utilaje pentru filtrare si 

purificare -alte masini utilizate la fabricarea industriala a alimentelor sau bauturilor   

• fabricarea de utilaje pentru extractia sau prelucrarea grasimilor si uleiurilor animale sau 
vegetale   
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• fabricarea de masini pentru industria tutunului; masini utilizate la fabricarea tigaretelor 

sau tigarilor de foi, a tutunului de pipa sau a celui de mestecat sau prizat   

• fabricarea de masini si utilaje pentru prepararea hranei in hoteluri si restaurante   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de echipament de iradiere a alimentelor si laptelui, vezi 2660   

⎯ fabricarea de utilaje de ambalare, impachetare si cantarire, vezi 2829   

⎯ fabricarea de utilaje de curatire, sortare sau calibrat pentru oua, fructe sau alte produse (cu 

exceptia semintelor, cerealelor si leguminoaselor uscate), vezi 2830  
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2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei 

Aceasta clasa include   

• fabricarea de utilaje pentru industria textila:   

-masini pentru prelucrarea, producerea, extrudarea, tragerea, teserea sau debitarea (taierea) 

fibrelor, firelor, materialelor textile, sintetice sau artificiale   

-masini pentru prelucrarea fibrelor textile: masini de egrenat bumbac, masini de desfacut baloturi 

de bumbac, masini de daracit, masini de depanat, masini de spalat lana, masini de carbonizat, 

pieptanat, cardat, etc.   

-masini de tors   

-masini pentru prelucrarea firelor textile: masini de bobinat, urzit si similare   

-masini de tesut (razboaie), inclusiv razboaie de tesut actionate manual  -masini 

de tricotat   

-masini de fabricat plase, tul, dantela, panglici etc.   

• fabricarea de masini si echipamente auxiliare, la masinile utilizate din industria textila:  -

masini cu ite, masini Jacquard, opritoare automate, mecanisme de schimbare a suveicilor, 

masini de filat si fusuri pentru acestea   

• fabricarea de masini de imprimare a materialelor textile   

• fabricarea de utilaje pentru prelucrarea produselor textile: -utilaje pentru spalarea, albirea, 

vopsirea, apretarea, finisarea, acoperirea sau impregnarea produselor textile   

• fabricarea masinilor de rulat (bobinat), derulat, pliat, croit sau dantelat tesaturi   

• fabricarea masinilor de tipul celor utilizate in spalatorii: -masini de calcat, inclusiv prese de 

calcat -masini industriale de spalat si uscat -masini pentru curatatorii chimice uscate   

• fabricarea de masini de cusut, a capetelor si acelor pentru acestea (fie ca sunt sau nu 

folosite pentru uz casnic)   

• fabricarea de masini pentru producerea sau finisarea fetrului sau materialelor netesute   
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• fabricarea de masini pentru prelucrarea pieilor: -masini pentru prepararea, tanarea sau 

prelucrarea pieilor   

• fabricarea de masini pentru confectionarea sau repararea incaltamintei sau a altor articole 

din piele sau blana   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de cartele din hartie sau carton utilizate pe masini Jacquard, vezi 1729   

⎯ fabricarea de masini de uz casnic de spalat si uscat, vezi 2751   

⎯ fabricarea de masini de calcat de tip calandru, vezi 2829   

⎯ fabricarea de masini utilizate in legatoriile de carti, vezi 2899  

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului  

Aceasta clasa include:   

• producerea de masini pentru fabricarea pastei celulozice pentru hartie   

• producerea de masini pentru fabricarea hartiei si cartonului   

• producerea de masini pentru fabricarea articolelor din hartie sau carton  

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului  

Aceasta clasa include:   

•  fabricarea de utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru 

fabricarea de produse din aceste materiale:   

-extrudoare, modelatoare, masini de fabricat sau resapat anvelope si alte masini specifice pentru 
fabricarea de produse din cauciuc sau mase plastice  
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2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.  

Aceasta clasa include fabricarea de masini si utilaje specifice neclasificate in alta parte.   

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de masini de uscat pentru lemn, celuloza, hartie sau carton   

• fabricarea de masini de imprimat sau legat carti si de masini pentru activitati auxiliare 

imprimarii pe diverse materiale  

• fabricarea de masini pentru producerea de: tigle, caramizi, diverse forme din paste 

ceramice, conducte, electrozi de grafit, creta de scris, etc.   

• producerea de masini pentru fabricarea semi-conductorilor   

• fabricarea de roboti industriali care indeplinesc sarcini multiple in scopuri specifice   

• fabricarea de masini si echipamente speciale, diverse:   

-masini de asamblat lampi electrice sau electronice, tuburi si becuri  

-masini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei, a articolelor din sticla, a fibrelor sau firelor 
de sticla   

 

-masini si utilaje pentru separarea izotopica   

• fabricarea echipamentelor pentru alinierea si echilibrarea anvelopelor: echipamente de 

echilibrare (cu exceptia echipamentelor de echilibrat roti)  

• fabricarea sistemelor de gresare (ungere)   

• fabricarea aparaturii de lansare a avioanelor, a catapultelor pentru portavioane si a 

echipamentului similar   

• fabricarea cadrelor pentru tabacirea pieilor   

• fabricarea de carusele, leagane, galerii de tir si alte jocuri pentru parcurile de distractie  • 

 fabricarea echipamentelor de popicarie, bowling  

 Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de masini si aparate de uz casnic, vezi 275   

⎯ fabricarea masinilor de fotocopiat etc., vezi 2823   

⎯ fabricarea de utilaje sau echipamente pentru prelucrarea cauciucului intarit si a maselor 

plastice sau pentru prelucrarea sticlei la rece, vezi 2849   

⎯ fabricarea lingotierelor, vezi 2891  
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2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier  

Această clasă include:  

• fabricarea de autovehicule pentru pasageri  

• fabricarea de vehicule comerciale:  

- furgonete, camioane, tractoare rutiere pentru semiremorci etc.  

• fabricarea de autobuze, troleibuze şi autocare  

• fabricarea de motoare pentru autovehicule  

• fabricarea de şasiuri pentru autovehicule  

• fabricarea de autovehicule diverse:  

- autovehicule pentru circulaţia pe zăpadă, pentru terenuri de golf, autovehicule amfibii  

- autovehicule speciale pentru stins incendii, de măturat străzile, biblioteci mobile, 

automobile blindate, etc.  

- autobetoniere  

- vehicule de teren (ATV), automobile pentru karting şi alte autovehicule similare, inclusiv 

maşini de curse  

• reconstrucţia industrială a motoarelor de autovehicule  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de motoare electrice (cu excepţia motoarelor de pornire), vezi 2711  

⎯ fabricarea echipamentelor de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740  

 

⎯ fabricarea de pistoane, segmenţi şi carburatoare, vezi 2811  

⎯ fabricarea tractoarelor utilizate în agricultură, vezi 2830  

⎯ fabricarea de tractoare utilizate în construcţii sau minerit, vezi 2892  

⎯ fabricarea de basculante (autocamion cu benă basculantă) destinate utilizării în afara reţelei 

rutiere, vezi 2892  

⎯ fabricarea de caroserii pentru autovehicule, vezi 2920  

⎯ fabricarea de piese electrice pentru autovehicule, vezi 2931  

⎯ fabricarea de piese şi accesorii pentru autovehicule, vezi 2932  

⎯ fabricarea de tancuri şi alte vehicule militare de luptă, vezi 3040  

⎯ întreţinerea, repararea şi modificarea autovehiculelor, vezi 4520  
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2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci  

Această clasă include:  

• fabricarea de caroserii, inclusiv cabine pentru autovehicule  

• fabricarea de elemente de caroserie pentru toate tipurile de autovehicule, pentru remorci şi 

semiremorci  

• fabricarea de remorci şi semiremorci:  

- pentru transportul de mărfuri: tancuri (cisterne), remorci de transport etc.  

- pentru transport de pasageri: remorci de tip caravană etc.  

•  fabricarea de containere destinate a fi utilizate pentru unul sau mai multe moduri de 

transport  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de remorci şi semiremorci special destinate utilizării în agricultură, vezi 2830  

⎯ fabricarea de piese şi accesorii pentru caroserii de autovehicule, vezi 2932  

⎯ fabricarea de vehicule cu tracţiune animală, vezi 3099  

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de 

autovehicule  

Această clasă include:  

•  fabricarea de echipamente electrice pentru autovehicule, cum ar fi generatoare, 

alternatoare, bujii cu scânteie, conductori de aprindere, sisteme electrice pentru acţionat 

uşi şi geamuri, asamblarea dispozitivelor (aparatelor) de măsură în tablourile de 

instrumente, regulatori de tensiune etc.  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de baterii pentru vehicule, vezi 2720  

⎯ fabricarea de echipament de iluminat pentru autovehicule, vezi 2740  

⎯ fabricarea de pompe pentru autovehicule şi motoare de autovehicule, vezi 2813  
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2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule  

Această clasă include:  

 •  fabricarea de părţi şi accesorii pentru autovehicule:  

- frâne, cutii de viteză, osii, roţi, sisteme de suspensie (amortizoare), radiatoare, tobe şi ţevi 

de eşapament,catalizatori, ambreiaje, volane, coloane şi casete de direcţie  

 •  fabricarea de părţi şi accesorii pentru caroserii de autovehicule:  

- centuri de siguranţă, airbag-uri, uşi, bare de protecţie  

- fabricarea scaunelor de maşină  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de anvelope, vezi 2211  

⎯ fabricarea de furtunuri şi centuri din cauciuc şi alte produse din cauciuc, vezi 2219  

⎯ fabricarea de pistoane, segmenti şi carburatoare, vezi 2811  

⎯ întreţinerea, repararea şi modificarea autovehiculelor, vezi 4520  
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3020 Fabricarea materialului rulant  

Această clasă include:  

• fabricarea locomotivelor electrice, diesel, cu aburi şi a altor tipuri de locomotive  

• fabricarea vagoanelor autopropulsate, pentru cai ferate sau linii de tramvai, vagoane şi 

platforme autopropulsate pentru întreţinerea sau repararea căii ferate  

• fabricarea de vagoane pentru căi ferate sau tramvaie, fără autopropulsie: - vagoane de 

pasageri, vagoane de marfă, vagoane-cisternă, vagoane şi platforme cu autodescărcare, 

vagoaneatelier, vagoane-macara, tendere etc  

• fabricarea de repere speciale pentru locomotive (căi ferate sau linii de tramvai) sau 

material rulant:  

- boghiuri, axe şi roţi, frâne şi părţi ale acestora; cârlige şi dispozitive de cuplare, tampoane şi părţi 

ale acestora; amortizoare; rame pentru vagoane şi locomotive; caroserii; pasaje de conectare etc.  

• fabricarea de locomotive şi vagoneţi de mină  

• fabricarea de echipamente mecanice şi electromecanice de semnalizare, de siguranţă şi 

de control al traficului pentru căile ferate, linii de tramvai, căi navigabile interioare, şosele, 

parcări, aeroporturi etc.  

• fabricarea banchetelor pentru vagoanele de călători  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de şine de cale ferată neasamblate, vezi 2410  

⎯ fabricarea dispozitivelor de asamblare a liniilor ferate, vezi 2599  

⎯ fabricarea de motoare electrice, vezi 2711  
 

⎯ fabricarea de echipament electric de semnalizare, de siguranţă sau de control a traficului, vezi 

2790  

⎯ fabricarea de motoare şi turbine, vezi 2811  



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect: “Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Axa prioritară 4: “Incluziunea sociala și combaterea sărăciei”. Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

si excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate 

Beneficiar: Comuna Remetea Chioarului/ Contract POCU/138/4/1/114852 

 

 

P
ag

e1
3

7
 

3312 Repararea mașinilor   

Această clasă include repararea şi întreţinerea maşinilor şi echipamentelor industriale ca: ascuţitul 

sau instalarea lamelor şi fierăstraielor pentru maşinile industriale sau asigurarea serviciilor de 

reparaţii prin sudură; repararea maşinilor şi echipamentelor agricole şi a altor maşini şi 

echipamente grele, industriale (de exemplu încărcătoare cu furcă şi alte echipamente de 

manipulare a materialelor, maşini unelte, echipamente de refrigerare industriale, echipamente 

pentru construcţii şi utilaje miniere), maşini şi echipamente cuprinse în cadrul diviziunii 28.  

Această clasă include:  

• repararea şi întreţinerea motoarelor, altele decât cele pentru autovehicule  

• repararea şi întreţinerea pompelor, compresoarelor şi a echipamentelor similare  

• repararea si întreţinerea utilajelor hidraulice  

• repararea valvelor  

• repararea angrenajelor şi a elementelor de transmisie  

• repararea şi întreţinerea cuptoarelor industriale  

• repararea şi întreţinerea echipamentelor de ridicat şi manipulat  

• repararea şi întreţinerea echipamentelor industriale de refrigerare şi purificare a aerului  

• repararea şi întreţinerea utilajelor industriale de uz general  

• repararea altor maşini-unelte portabile acţionate electric  

• repararea şi întreţinerea maşinilor unelte pentru prelucrarea metalului şi a accesoriilor pentru 

acestea  

• repararea şi întreţinerea altor maşini unelte  

• repararea şi întreţinerea tractoarelor utilizate în agricultură  

• repararea şi întreţinerea utilajelor agricole şi a utilajelor pentru silvicultură şi exploatare 

forestieră  

• repararea şi întreţinerea utilajelor metalurgice  

• repararea şi întreţinerea utilajelor miniere, utilajelor de construcţii, utilajelor pentru 

zăcămintele de petrol şi gaze  

• repararea şi întreţinerea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi 

tutunului  

• repararea şi întreţinerea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi pielăriei  

• repararea şi întreţinerea utilajelor pentru industria hârtiei  

• repararea şi întreţinerea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului  

• repararea şi întreţinerea altor utilaje cu destinaţie specifică din cadrul diviziunii 28  

• repararea şi întreţinerea maşinilor de cântărit  
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• repararea şi întreţinerea maşinilor automate de vânzare a produselor  

• repararea şi întreţinerea înregistratoarelor de casă  

• rapararea şi întreţinerea maşinilor de fotocopiat  

• repararea maşinilor de calculat, electronice sau nu  

• repararea maşinilor de scris  

Această clasă exclude:  

⎯ instalarea cuptoarelor şi a altor echipamente de încălzire, vezi 4322  

⎯ repararea calculatoarelor, vezi 9511  

3314 Repararea echipamentelor electrice  

Această clasă include repararea şi întreţinerea bunurilor din cadrul diviziunii 27, cu excepţia celor 

din clasele grupei 275 (aparatură de uz casnic).  

Această clasă include:  

• repararea şi întreţinerea transformatoarelor electrice de retea, de distribuţie şi speciale  

• repararea şi întreţinerea motoarelor, generatoarelor şi a grupurilor electrogene  

• repararea şi întreţinerea aparatajului electric de conexiuni şi panourile de comandă  

• repararea şi întreţinerea releelor şi a dispozitivelor de comandă industriale  

• repararea şi întreţinerea bateriilor de pile electrice şi acumulatori  

• repararea şi întreţinerea echipamentului electric de iluminat  

• repararea şi întreţinerea cablurilor conducătoare şi izolatoare de electricitate pentru circuite 

electrice  

Această clasă exclude:  

⎯ repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi echipamentelor periferice, vezi 9511  

⎯ repararea şi întreţinerea echipamentului de telecomunicaţii, vezi 9512  

⎯ repararea şi întreţinerea aparatelor electronice de larg consum, vezi 9521  

⎯ repararea ceasurilor, vezi 9525  



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect: “Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Axa prioritară 4: “Incluziunea sociala și combaterea sărăciei”. Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

si excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate 

Beneficiar: Comuna Remetea Chioarului/ Contract POCU/138/4/1/114852 

 

 

P
ag

e1
3

9
 

3317 Repararea si întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.  

Această clasă include repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport din cadrul diviziunii 

30, cu excepţia motocicletelor şi a bicicletelor.  

Această clasă include:  

• repararea şi întreţinerea locomotivelor şi vagoanelor de cale 

ferată (exclusiv reconstrucţia şi transformarea industrială)  

• repararea şaretelor şi a căruţelor cu tracţiune animală 

Această clasă exclude:  

⎯ reparaţiile capitale şi reconstrucţia industrială a locomotivelor şi vagoanelor de cale ferată, vezi 

3020  

 

⎯ repararea şi întreţinerea vehiculelor militare de luptă, vezi 3040  

⎯ repararea şi întreţinerea cărucioarelor pentru cumpărături, vezi 3311  

⎯ repararea şi întreţinerea motoarelor pentru locomotive, vezi 3312  

⎯ repararea şi întreţinerea motocicletelor, vezi 4540  

⎯ repararea bicicletelor, vezi 9529  

3319 Repararea altor echipamente  

Această clasă include repararea şi întreţinerea echipamentelor neincluse în alte grupe ale acestei 

diviziuni.  

Această clasă include:  

• repararea plaselor de pescuit, inclusiv cârpitul acestora  

• repararea frânghiilor, funiilor, pânzelor de vele şi prelatelor  

• repararea sacilor pentru depozitarea îngrăşămintelor şi substanţelor chimice  

• repararea sau recondiţionarea paleţilor din lemn, a tamburilor sau cilindrilor de încărcare şi a 

articolelor similare  

• repararea jocurilor cu bile şi a altor jocuri acţionate prin introducerea unei monede • 

restaurarea orgilor şi a altor instrumente muzicale istorice  

Această clasă exclude:  

⎯ repararea mobilierului de uz casnic sau pentru birou, restaurarea mobilei, vezi 9524  

⎯ repararea bicicletelor, vezi 9529  

⎯ repararea şi modificarea articolelor de îmbrăcăminte, vezi 9529  
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4511 Comerț cu autoturisme si autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  

Această clasă include:  

• vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi a celor uzate:  

• autovehicule de pasageri, inclusiv autovehicule de pasageri specializate ca ambulanţe şi 

microbuze, etc.(sub 3,5 tone)  

• vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a autovehiculelor de teren ca jeep-urile (sub 3,5 tone) 

Această clasă exclude:  

⎯ vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule, vezi 453  

⎯ închirierea autovehiculelor cu şofer, vezi 4939  

⎯ închirierea autovehiculelor fără şofer, vezi 7711  

4520 Întreținerea si repararea autovehiculelor  

Această clasă include:  

• întreţinerea şi repararea autovehiculelor  

• reparaţii mecanice  

 

• reparaţii electrice  

• repararea sistemelor electronice de injecţie  

• întreţinerea uzuală (curentă)  

• reparaţii ale caroseriei  

• reparaţii ale unor piese ale motorului  

• spălare, lustruire etc.  

• vopsire  

• repararea parbrizelor  

• repararea scaunelor din autovehicule  

• repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor şi a camerelor de aer  

• tratamentul anti-rugină  

• instalarea de piese şi accesorii opţionale care nu fac parte din procesul de fabricaţie 

Această clasă exclude:  

⎯ reşaparea şi recondiţionarea pneurilor, vezi 2211  

4531 Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule  
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4532 Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule  

Această clasă exclude:  

⎯ vânzarea cu amănuntul a carburanţilor, vezi 4730  

4540 Comerț cu motociclete, piese si accesorii aferente; întreținerea si repararea motocicletelor  

Această clasă include:  

• vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a motocicletelor, inclusiv a motoretelor  

• vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul, inclusiv prin agenţi comisionari şi case de comenzi prin 

poştă, de piese şi  accesorii pentru motociclete  

• întreţinerea şi repararea motocicletelor  

Această clasă exclude:  

⎯ vânzarea cu ridicata de biciclete, a pieselor şi accesoriilor aferente, vezi 4649  

⎯ vânzarea cu amănuntul de biciclete, a pieselor şi accesoriilor aferente, vezi 4764 ⎯ 

închirierea de motociclete, vezi 7739  

⎯ repararea şi întreţinerea bicicletelor, vezi 9529  
VI. Tehnologia informațiilor si telecomunicații  

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice  

Această clasă include fabricarea de semiconductori şi alte componente pentru instalaţii electronice.  

Această clasă include:  

 •  fabricarea de condensatoare electronice  
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• fabricarea de rezistori electronici  

• fabricarea de microprocesoare  

• fabricarea de tuburi electronice  

• fabricarea de conectori electronici  

• fabricarea de microansambluri cu circuite imprimate neizolate  

• fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)  

• fabricarea de diode, tranzistori şi dispozitive semiconductoare similare  

• fabricarea de inductori (de exemplu bobine de impedanţă, transformatoare), de tipul 

componentelor electronice  

• fabricarea cristalelor şi ansamblelor de cristale electronice  

• fabricarea de solenoizi, comutatoare şi traductori pentru aplicaţii electronice  

• fabricarea de circuite imprimate semiconductoare, finisate sau semi-finisate  

• fabricarea componentelor pentru ecrane/display-uri (plasmă, polimeri, LCD)  

• fabricarea diodelor emiţătoare de lumină (LED)  

• fabricarea de cabluri pentru imprimante, cabluri de monitor, cabluri USB, conectori diverşi, 

etc.  

Această clasă exclude:  

⎯ tipărirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812  

⎯ fabricarea ecranelor pentru calculatoare şi televizor, vezi 2620, 2640  

⎯ fabricarea de modemuri (echipament de transmisie), vezi 2612  

⎯ fabricarea de tuburi de raze X şi a dispozitivelor similare de radiaţii vezi 2660  

⎯ fabricarea de echipamente şi instrumente optice, vezi 2670  

⎯ fabricarea de dispozitive similare pentru aplicaţii electrice, vezi 27  

⎯ fabricarea de startere, vezi 2711  

⎯ fabricarea de relee electrice, vezi 2712  

⎯ fabricarea dispozitivelor de conexiune a cablurilor electrice, vezi 2733  

⎯ fabricarea de echipamente complete este clasificată în altă parte, în baza clasificării 

întregului echipament  



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect: “Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Axa prioritară 4: “Incluziunea sociala și combaterea sărăciei”. Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

si excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate 

Beneficiar: Comuna Remetea Chioarului/ Contract POCU/138/4/1/114852 

 

 

P
ag

e1
4

3
 

2612 Fabricarea altor componente electronice  

Această clasă include:  

• fabricarea plăcilor cu circuite imprimate asamblate  

• activitatea de montare a componentelor pe plăci de circuite imprimate  

• fabricarea cardurilor de interfaţa (de exemplu pentru sunet, video, control, reţea, 

modemuri)  

Această clasă exclude:  

⎯ tipărirea ,,cartelelor inteligente (cardurilor smart)’’, vezi 1812  

⎯ fabricarea plăcilor cu circuite imprimate, vezi 2611  
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2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice  

Această clasă include fabricarea şi/sau asamblarea calculatoarelor electronice, cum ar fi calculatoare 

de viteză şi capacitate de stocare mare, calculatoare de birou, calculatoare portabile şi servere 

precum şi fabricarea echipamentelor periferice pentru calculatoare, cum ar fi dispozitive de stocare 

şi de intrare/ieşire (imprimante, monitoare, tastaturi). Calculatoarele pot fi analogice, digitale sau 

hibride. Calculatoarele digitale sunt dispozitive care efectuează următoarele operaţiuni: (1) 

stochează programul sau programele de prelucrare şi datele intermediare necesare pentru execuţia 

acestuia; (2) pot fi programate liber, în conformitate cu necesităţile utilizatorului; (3) efectuează 

calcule aritmetice specificate de către utilizator; (4) execută, fără intervenţie umană, un program de 

prelucrare care solicită calculatorului să îşi modifice execuţia prin decizia logică în timpul ciclului de 

prelucrare. Calculatoarele analogice sunt capabile să simuleze modele matematice şi să cuprindă 

cel puţin elemente de control şi programare analogică.  

Această clasă include:  

• fabricarea de calculatoare de birou  

• fabricarea de calculatoare portabile (laptop-uri)  

• fabricarea de calculatoare de mare viteză şi capacitate de stocare mare  

• fabricarea de minicalculatoare portabile (de exemplu PDA – asistent personal digital)  

• fabricarea unităţilor de disc magnetic şi a altor dispozitive de stocare  

• fabricarea de unităţi de discuri optice (de exemplu CD-RW, CD-ROM,DVD-ROM, DVD-RW)  

• fabricarea de imprimante  

• fabricarea de monitoare  

• fabricarea de tastaturi  

• fabricarea tuturor tipurilor de mouse-uri, joystick-uri şi accesorii pentru acestea  

• fabricarea de terminale de calculatoare specializate  

• fabricarea de calculatoare- server  

• fabricarea de scanere, inclusiv a celor pentru coduri de bare  

• fabricarea de cititoare de cartele inteligente (carduri smart)  

• fabricarea de căşti pentru simularea realităţii virtuale  

• fabricarea de proiectoare  

• fabricarea terminalelor de calculator, cum sunt automatele bancare (ATM-uri), puncte de 

vânzare (POS), ce operează fără comenzi mecanice  

• fabricarea echipamentului de birou multifuncţional capabil a executa două sau mai multe 

dintre următoarele funcţii: printare, scanare, copiere, fax 

Această clasă exclude:  
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⎯ reproducerea suporţilor înregistraţi (suporţi de calculator, audio, video etc.), vezi 182  

⎯ fabricarea componentelor electronice şi a ansamblurilor electronice utilizate în calculatoare şi 

unităţi periferice, vezi 261  
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⎯ fabricarea modemurilor interne/externe pentru calculatoare, vezi 2612  

⎯ fabricarea cardurilor, a modulelor şi ansamblurilor de interfaţă, vezi 2612  

⎯ fabricarea plăcilor cu componente electronice asamblate, vezi 2612  

⎯ fabricarea modemurilor, echipamentelor de transmisie, vezi 2630  

⎯ fabricarea comutatoarelor digitale de comunicaţii, a echipamentului pentru transmisii de date 

(de exemplu punţi, routere, porţi), vezi 2630  

⎯ fabricarea de aparate electronice de larg consum, cum ar fi aparatele de redare CD-uri şi DVD-

uri, vezi 2640  

⎯ fabricarea monitoarelor de televiziune şi a display-urilor, vezi 2640  

⎯ fabricarea consolelor pentru jocuri video, vezi 2640  

⎯ fabricarea suporţilor optici şi magnetici neînregistraţi, pentru calculatoare sau alte dispozitive, 

vezi 2680  
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2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații  

Această clasă include fabricarea echipamentelor de telefonie şi de comunicaţii de date utilizate 

pentru a transmite electronic semnale prin cabluri sau prin aer, cum ar fi transmisiile radio şi de 

televiziune, şi echipamente de comunicaţii fără fir.  

Această clasă include:  

• fabricarea de echipament tip PBX  

• fabricarea de telefoane fără fir  

• fabricarea de echipament pentru centralele telefonice particulare  

• fabricarea echipamentului telefonic şi pentru fax, inclusiv a roboţilor pentru telefon  

• fabricarea de echipamente pentru transmisii de date, cum ar fi punţi, routere şi porţi  

• fabricarea antenelor pentru transmisie şi recepţie  

• fabricarea echipamentului de televiziune prin cablu  

• fabricarea de echipamente tip pager  

• fabricarea telefoanelor celulare  

• fabricarea echipamentului mobil de comunicaţii  

• fabricarea de echipament de studio şi de transmisie pentru radio şi televiziune, inclusiv a 

camerelor de televiziune  

• fabricarea modemurilor, a echipamentelor de transmisie  

• fabricarea sistemelor de alarmă împotriva efracţiilor şi de avertizare în caz de incendii, care 

trimit semnale către o staţie de control  

• fabricarea transmiţătoarelor de radio şi televiziune  

• fabricarea dispozitivelor de comunicaţii utilizând semnale infraroşii (de exemplu 

telecomenzi)  

Această clasă exclude:  

 

⎯ fabricarea componentelor şi subansamblelor electronice utilizate în echipamentele de 

comunicaţii, inclusiv modemurile interne/externe, vezi 2612  

⎯ fabricarea plăcilor cu circuite imprimate asamblate, vezi 2612  

⎯ fabricarea de calculatoare şi de echipamente periferice pentru acestea, vezi 2620  

⎯ fabricarea echipamentului audio şi video de larg consum, vezi 2640  

⎯ fabricarea dispozitivelor GPS, vezi 2651  

⎯ fabricarea tabelelor electronice de marcaj, vezi 2790  

⎯ fabricarea semafoarelor, vezi 2790  
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2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum  

Aceasta clasa include fabricarea echipamentului electronic audio si video destinat a fi utilizat in 

gospodarii, pentru autovehicule, pentru sistemele publice de sonorizare si pentru amplificarea 

sunetului.   

Aceasta clasa include:   

• fabricarea aparatelor de inregistrare pe casete video si a echipamentului de multiplicat  • 

fabricarea de televizoare   

• fabricarea de monitoare TV si a display-urilor   

• fabricarea de sisteme de inregistrare si multiplicare audio   

• fabricarea de echipamente stereo -fabricarea de receptoare radio   

• fabricarea de difuzoare  

• fabricarea de camere video (exclusiv profesionale)   

• fabricarea de tonomatelor   

• fabricarea de amplificatoare pentru instrumente muzicale si pentru sistemele de difuzare 

publica  

• fabricarea de microfoane   

• fabricarea de aparate pentru citirea CD-urilor si a DVD-urilor   

• fabricarea de masini pentru karaoke   

• fabricarea de casti (de exemplu radio, stereo, pentru calculator)   

• fabricarea de console pentru jocuri video  Aceasta clasa exclude:   

⎯ reproducerea inregistrarilor (date, sunet, video etc.), vezi 182   

⎯ fabricarea dispozitivelor periferice si a monitoarelor pentru calculator, vezi 2620   

⎯ fabricarea de roboti pentru telefon, vezi 2630   

⎯ fabricarea de echipamente tip pager, vezi 2630   

⎯ fabricarea dispozitivelor de telecomanda (radio si cu infrarosii), vezi 2630   

⎯ fabricarea echipamentului de transmisie radio, cum ar fi echipamente de reproducere, 

antene de transmisie si receptie, camere video profesionale, vezi 2630   

⎯ fabricarea antenelor, vezi 2630   

 

⎯ fabricarea camerelor foto digitale, vezi 2670   

⎯ fabricarea jocurilor electronice cu programe fixe (neinlocuibile), vezi 3240  
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2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigație  

Această clasă cuprinde fabricarea sistemelor şi instrumentelor de căutare, detecţie, navigaţie, 

ghidare utilizate în aeronautică şi navigaţia maritimă; dispozitive automate de control şi reglare 

pentru instalaţii de încălzire, climatizare, refrigerare; instrumente şi dispozitive pentru măsurarea, 

afişarea, indicarea, înregistrarea, transmiterea şi reglarea temperaturii, umidităţii, presiunii, vidului, 

combustiei, debitului, nivelului, vâscozităţii, densităţii, acidităţii, concentraţiei şi mişcării de rotaţie; 

contoare şi dispozitive de înregistrat pentru fluide;instrumente pentru măsurarea şi verificarea 

caracteristicilor electrice şi a semnalelor electrice; dispozitive şi sisteme deinstrumente pentru 

analize de laborator ale compoziţiei sau concentraţiei fizice sau chimice a mostrelor  

de materiale solide, lichide, gazoase sau materiale compozite; alte instrumente de măsură şi 

verificare şi părţi componente ale acestora. Este inclusă aici şi fabricarea echipamentelor 

nonelectrice de măsură, verificare şi navigaţie (cu excepţia uneltelor mecanice simple).  

Această clasă include:  

• fabricarea de instrumente pentru motoarele de avion  

• fabricarea echipamentului de testare a emanaţiilor automobilelor  

• fabricarea de instrumente meteorologice  

• fabricarea echipamentului de verificare şi inspecţie a proprietăţilor fizice ale materialelor  

• fabricarea maşinilor poligraf (pentru înregistrare)  

• fabricarea instrumentelor de detectare şi monitorizare a radiaţiilor  

• fabricarea de instrumente topografice  

• fabricarea termometrelor de tip lichid-în-sticlă şi bimetal (cu excepţia termometrelor 

medicale)  

• fabricarea de umidostate  

• fabricarea dispozitivelor de reglare a cantitătii de hidrogen  

• fabricarea de aparate de control pentru arzătoare  

• fabricarea spectrometrelor  

• fabricarea manometrelor  

• fabricarea de contoare (de exemplu de apă, gaze, energie electrică)  

• fabricarea debitmetrelor şi a înregistratoarelor de debit  

• fabricarea contoarelor de pontaj  

• fabricarea detectoarelor de mine, a generatoarelor de semnal, detectoare de metale  

• fabricarea echipamentului de căutare, detectare, navigare ( inclusiv sonare) utilizat în 

aeronautică şi navigaţie maritimă, inclusiv geamandurile sonice  

• fabricarea de echipament radar  

• fabricarea dispozitivelor GPS  
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• fabricarea de aparate de control a calităţii mediului şi dispozitive automate de control pentru 

protecţia mediului  

• fabricarea echipamentului de măsurare şi înregistrare (de exemplu înregistrator de zbor)  

• fabricarea detectoarelor de mişcare  

• fabricarea instrumentelor analitice de laborator (de exemplu echipament pentru analiza 

sângelui)  

• fabricarea plăcilor gradate (scală gradată) de laborator, balanţe, incubatoare şi diverse 

aparate de laborator pentru măsurare, verificare, etc.  

• fabricarea altor dispozitive de măsurare şi control, cum ar fi echipamentul de detectare a 

radiaţiilor, termometrele (cu excepţia celor medicale de tip bimetalic), instrumente 

meteorologice.  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de roboţi pentru telefon, vezi 2630  

⎯ fabricarea de echipamente pentru teste medicale şi pentru radiologie, vezi 2660  

⎯ fabricarea echipamentului optic de poziţionare, vezi 2670  

⎯ fabricarea de dictafoane, vezi 2823  

⎯ fabricarea dispozitivelor de cântărire (altele decât balanţele de laborator), nivele, rulete de 

măsurat etc., vezi 2829  

⎯ instalarea echipamentelor de măsură şi control pentru procese industriale, vezi 3320  

⎯ fabricarea uneltelor mecanice simple de măsurare (de exemplu benzi pentru măsurare, şublere, 

micrometre), vezi clasa de fabricare potrivit materialului principal utilizat  
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2652 Productia de ceasuri  

Aceasta clasa include fabricarea de ceasuri, orologii, mecanisme de ceasornicarie si parti 

componente ale acestora.   

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de ceasuri de toate tipurile, inclusiv pentru tablouri de bord   

• fabricarea de carcase de ceasuri, inclusiv carcase din metale pretioase   

• fabricarea de echipamente de inregistrare a timpului si echipamente pentru masurarea, 

inregistrarea si indicarea intervalelor de timp, cu mecanism de ceasornicarie sau cu motor 

sincron, ca de exemplu: -contoare pentru parcari -marcatoare de pontaj -compostoare 

pentru data si ora -contoare de timp pentru procese industriale   

• fabricarea de intrerupatoare si alte declansatoare cu mecanism de ceasornicarie sau cu 

motor sincron -intrerupatoare orare   

• fabricarea de componente pentru ceasuri: -mecanisme pentru toate tipurile de ceasuri 
arcuri, rubine, cadrane, indicatoare, capace, telescoape si alte parti componente -carcase 
de ceasuri, din toate materialele   

Aceasta clasa exclude:   

 

⎯ fabricarea de curele de ceas nemetalice (din material textil, piele, plastic), vezi 1512   

⎯ fabricarea de bratari de ceas din metale pretioase, vezi 3212   

⎯ fabricarea de bratari de ceas din metale nepretioase, vezi 3212  

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica  

Această clasă include:  

• fabricarea de cabluri cu fibră optică pentru transmisii de date sau transmisii de imagini în 

direct  

Această clasă exclude:  

• fabricarea de fibre sau fire din sticlă, vezi 2314  

• fabricarea de seturi de cabluri optice sau ansambluri cu conectori sau alte accesorii, 
clasificate în funcţie de aplicaţia pentru care sunt destinate, vezi 2612  
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2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice  

Această clasă include:  

•  fabricarea de fire şi cabluri izolate, confecţionate din oţel, cupru, aluminiu  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea (tragerea) de fire, vezi 2334, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445  

⎯ fabricarea de cabluri pentru calculator, imprimantă, cabluri USB şi a seturilor de cabluri similare, 

vezi 2612  

⎯ fabricarea de seturi de cabluri electrice cu fire izolate şi conectori, vezi 2790  

⎯ fabricarea de seturi de cabluri, echipamente de cabluri şi ansambluri similare de cabluri 

pentru automobile, vezi 2931  
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice  

Această clasă include fabricarea de dispozitive pentru cabluri conducătoare şi nonconducătoare de 

electricitate pentru circuitele electrice, indiferent de material.  

Această clasă include:  

• fabricarea de dispozitive de conectare, conductori electrici (cu excepţia comutatoarelor)  

• fabricarea de întrerupătoare pentru scurtcircuit  

• fabricarea de dulii de lampă  

• fabricarea de dispozitive antiaprindere  

• fabricarea de comutatoare pentru circuitele electrice (de exemplu, comutatoare de 

presiune, butoane, comutatoare cu decuplare automată, întrerupător electric basculant)  

• fabricarea de dulii şi borne de ieşire electice  

• fabricarea de cutii pentru conexiunile electrice (de exemplu: cutii de joncţiune, de 

distribuţie, de comutare)  

• fabricarea de tubulatură şi elemente de legătură pentru circuite electrice  
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• fabricarea de echipament pentru stâlpi şi linii de transmisie  

• fabricarea de dispozitive de conexiune izolatoare de curent din material plastic, 

inclusiv cutii de joncţiune din material plastic, plăci frontale şi articole similare, fitinguri din 

material plastic pentru liniile de înaltă tensiune şi protecţii ale comutatoarelor  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de piese izolante din ceramică, vezi 2343  

⎯ fabricarea de componente electronice de tip conectori, prize şi comutatori, vezi 2612  
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2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat  

Aceasta clasa include fabricarea de becuri si lampi pentru iluminatul electric si parti componente 

ale acestora (cu exceptia invelisurilor din sticla pentru becuri electrice); accesorii pentru dispozitive 

electrice pentru iluminat (cu exceptia dispozitivelor pentru circuitele de cabluri electrice).   

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de lampi electrice cu descarcare, cu incandescenta, cu fluorescenta, cu raze  

ultraviolete, infrarosii, etc;   

• fabricarea de accesorii si becuri   

• fabricarea de echipamente de iluminat fixate pe plafon (lustre)   

• fabricarea de candelabre   

• fabricarea de lampi de birou   

• fabricarea de seturi de iluminat pentru brazii de Craciun   

• fabricarea de seminee electrice   

• fabricarea de lanterne   

• fabricarea delampi electrice impotriva insectelor  

• fabricarea de felinare (de exemplu felinare cu carbid, electrice, cu gaze, cu benzina, cu 

petrol lampant) -fabricarea reflectoarelor   

• fabricarea de dispozitive pentru iluminatul stradal (cu exceptia semnalizatoarelor de trafic)   

• fabricarea de echipament de iluminat pentru mijloace de transport (de exemplu pentru 

autovehicule, avioane, barci)   

• fabricarea de echipamente de iluminat nonelectrice   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de componente din sticla pentru dispozitivele de iluminat, vezi 2319   

⎯ fabricarea de dulii de lampi, vezi 2733   

⎯ fabricarea de ventilatoare de plafon sau de baie cu dispozitive de iluminat integrate, vezi 2751   

⎯ fabricarea de echipament electric de semnalizare, cum ar fi semafoare si echipamente de 

semnalizare pietonala, vezi 2790   

⎯ fabricarea de firme electrice, vezi 2790  
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2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 

Aceasta clasa include:   

 •  fabricarea aparatelor electrocasnice:   

-frigidere   

-congelatoare   

-masini de spalat vase   

-masini de spalat si uscat rufe   

-aspiratoare   

-masini de lustruit pardoseala   

-dispozitive pentru evacuarea deseurilor   

-rasnite, mixere, storcatoare de fructe   

-deschizatoare de conserve   

-masini electrice de barbierit, periute de dinti electrice si alte dispozitive electrice pentru igiena 

personala   

-masini de ascutit cutite (tocile)   

-hote pentru ventilarea sau reciclarea aerului   

 •  fabricarea de aparate electrotermice casnice:   

-incalzitoare electrice de apa   

-paturi electrice   

-uscatoare de par, pieptene electric, perii electrice, droturi   

-fiare de calcat electrice   

-radiatoare si ventilatoare de tip casnic, portabile   

-cuptoare electrice   

-cuptoare cu microunde   

-masini de gatit, plite electrice   

-prajitoare de paine   
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-dispozitive electrice pentru prepararea cafelei sau a ceaiului   

-friptoze, rotisoare, gratare, cutite electrice   
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-rezistente pentru aparate de incalzit etc.   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de frigidere si congelatoare industriale, aparate de aer conditionat de camera, 

ventilatoare de fereastra, radiatoare montate permanent, ventilatoare industriale si 

ventilatoare pentru eliminarea emisiilor de gaze, echipamente de gatit de tip industrial; 

echipamente industriale de spalat rufe, curatat chimic si calcat; aspiratoare industriale, vezi 

diviziunea 28   

⎯ fabricarea masinilor de cusut de uz casnic, vezi 2894   

⎯ instalarea in cladiri a sistemelor centrale de aspirat praful, vezi 4329  

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea echipamentului casnic neelectric, de gatit si incalzit   

• aparate neelectrice de incalzit, aragazuri, gratare, sobe, incalzitoare de apa, dispozitive 
pentru gatit, incalzitoare de farfurii  
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2790 Fabricarea altor echipamente electrice  

Aceasta clasa include fabricarea de echipamente electrice diverse, exceptand motoare, 

generatoare si transformatoare, baterii si acumulatori, cabluri si dispozitive de conexiune pentru 

acestea, echipamente de iluminat sau echipamente casnice.   

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de dispozitive pentru incarcarea bateriilor   

• fabricarea de dispozitive electrice pentru inchiderea si deschiderea usilor   

• fabricarea de sonerii   

• fabricarea de cordoane de racord facute din cabluri izolate   

• fabricarea de masini de curatat cu ultrasunete (cu exceptia celor de laborator si 

stomatologice)   

• fabricarea de invertoare redresoare, pile cu combustibil, surse de alimentare cu energie, 

stabilizate sau nestabilizate   

• fabricarea de surse de alimentare continua cu energie (UPS)   

• fabricarea de limitatoare electrice a supratensiunii (supresoare)   

• fabricarea de prelungitoare, cordoane de racord si alte seturi de cabluri electrice cu fire 

izolate si conectori   

• fabricarea de electrozi din carbune si grafit, piese de contact si alte produse electrice din 

carbon si grafit   

• fabricarea de acceleratoare de particule  

• fabricarea de condensatori electrici, rezistente electrice si componente similare   

• fabricarea de electromagneti   
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• fabricarea de sirene   

• fabricarea de tabele de marcaj electronice   

• fabricarea de firme electrice   

• fabricarea de echipament electric de semnalizare cum ar fi semafoare si echipament de 

semnalizare pietonala   

• fabricarea de izolatori electrici (cu exceptia celor din sticla sau portelan) a tubulaturii si 

fitingurilor aferente din metal   

• fabricarea de echipament pentru sudura si lipire electrica, inclusiv de ciocane manuale de  

lipit   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de izolatori electrici din portelan, vezi 2343   

⎯ fabricarea de fibre si produse din carbon si grafit (cu exceptia electrozilor si a aplicatiilor 

electrice), vezi 2399   

⎯ fabricarea de componente electronice (redresoare), circuite integrate pentru reglarea 

tensiunii, circuite integrate convectoare, condensatori electronici, rezistori electronici si 

dispozitive similare, vezi 2612   

⎯ fabricarea de transformatoare, motoare, generatoare, intrerupatoare, relee si dispozitive de 

control industriale, vezi 271   

⎯ fabricarea de baterii, vezi 2720   

⎯ fabricarea de cabluri de comunicatii si pentru transportul energiei, de dispozitive de 

conectare pentru acestea, ezi 273   

⎯ fabricarea de echipamente de ilumint, vezi 2740   

⎯ fabricarea de echipamente de uz casnic, vezi 275   

⎯ fabricarea de echipament neelectric de sudura si lipire, vezi 2829   

⎯ fabricarea de garnituri din carbon sau grafit, vezi 2829   

⎯ fabricarea de echipament electric pentru autovehicule, cum ar fi generatoare, alternatoare, 

bujii, seturi de cabluri pentru sistemul de aprindere (cabluri cu fise), sisteme electrice 
pentru ferestre si usi, regulatori de tensiune, vezi 2931  
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2823 Fabricarea mașinilor si echipamentelor de birou  

Această clasă include:  

• fabricarea de maşini de calculat  

• fabricarea de maşini de adunat, case de înregistrare  

• fabricarea de maşini de calculat, electronice sau nu  

• fabricarea de maşini pentru manipularea corespondenţei (maşini de ambalat în plicuri şi 

sortat corespondenţa), de maşini de adunat (coli)  

• fabricarea de maşini de scris  

• fabricarea de maşini de stenografiat  

 

• fabricarea de echipament de birou pentru îndosariere (coperţi de plastic sau şnur de 

legare) • fabricarea de maşini de emis bilete  

• fabricarea de maşini de numărat şi ambalat monede  

• fabricarea de maşini de ascuţit creioane  

• fabricarea de aparate de capsat şi de îndepărtat capsele  

• fabricarea de maşini de vot  

• fabricarea de distribuitoare pentru benzi adezive  

• fabricarea de maşini de perforat  

• fabricarea de case de înregistrare, ce operează mecanic  

• fabricarea de aparate de fotocopiat  

• fabricarea de cartuşe cu toner  

• fabricarea de table şcolare, table albe, table pentru marker, etc.  

• fabricarea de dictafoane  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de calculatoare şi de echipamente periferice, vezi 2620  
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3313 Repararea echipamentelor electronice si optice  

Aceasta clasa include repararea si intretinerea bunurilor produse in grupele 265, 266 si 267, cu 

exceptia produselor care sunt considerate bunuri de uz casnic.   

Aceasta clasa include   

• repararea si intretinerea echipamentelor de masurare, verificare, control si navigatie din 

grupa 265:   

• repararea si intretinerea aparaturii de bord pentru comanda si urmarirea functionarii 

motoarelor de avion   

• repararea si intretinerea echipamentului de testare a emisiilor automobilelor   

• repararea si intretinerea instrumentelor meteorologice   

• repararea si intretinerea echipamentelor de testare si inspectie a proprietatilor fizice, 

electrice si chimice   

• repararea si intretinerea instrumentelor topografice   

• repararea si intretinerea instrumentelor de detectare si monitorizare a radiatiilor.   

• repararea echipamentului pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie din clasa 

2660, cum ar fi:   

• repararea si intretinerea echipamentelor de formare a imaginilor prin rezonanta magnetica   

• repararea si intretinerea echipamentelor medicale cu ultrasunete   

• repararea si intretinerea stimulatoarelor cardiace   

• repararea si intretinerea protezelor auditive   

• repararea si intretinerea electrocardiografelor   

• repararea si intretinerea echipamentului pentru endoscopie   
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• repararea si intretinerea aparaturii pentru radiologie   

• repararea instrumentelor si echipamentelor optice din clasa 2670, daca utilizarea acestora 

este in scop preponderent comercial, cum ar fi :   

• repararea binoclurilor   

• repararea microscoapelor (cu exceptia celor cu electroni si protoni)   

• repararea telescoapelor   

• repararea prismelor si lentilelor (cu exceptia celor oftalmice)   

• repararea echipamentului fotografic   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ repararea masinilor de fotocopiat, vezi 3312   

⎯ repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor periferice, vezi 9511   

⎯ repararea proiectoarelor, vezi 9511   

⎯ repararea si intretinerea echipamentelor de comunicatii, vezi 9512   

⎯ repararea camerelor TV si video, profesionale, vezi 9512   

⎯ repararea camerelor video neprofesionale, vezi 9521   

⎯ repararea ceasurilor, vezi 9525  

4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului  

Această clasă include:  

• comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi 
echipamentelor periferice  

• comerţul cu ridicata al software-ului 

Această clasă exclude:  

⎯ comerţul cu ridicata al componentelor electronice, vezi 4652  

⎯ comerţul cu ridicata al echipamentelor de birou (exceptând calculatoarele şi echipamentele 

periferice), vezi 4666  
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4652 Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicații  

Această clasă include:  

• comerţul cu ridicata al lămpilor şi tuburilor electronice  

• comerţul cu ridicata al dispozitivelor semiconductoare  

• comerţul cu ridicata al microcipurilor şi circuitelor integrate  

• comerţul cu ridicata al circuitelor imprimate  

• comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video neînregistrate, al dischetelor, al discurilor 

magnetice şi optice (CDuri, DVD-uri)  

• comerţul cu ridicata al echipamentelor telefonice şi de comunicaţii  
Această clasă exclude:  

 

⎯ comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video înregistrate, CD-urilor şi DVD-urilor înregistrate, 

vezi 4643  

⎯ comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice, vezi 4651  

4666 Comerț cu ridicata al altor mașini si echipamente de birou  

Această clasă include:  

•  comerţul cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor de birou, cu excepţia calculatoarelor 

şi echipamentelorperiferice ale calculatoarelor  

Această clasă exclude:  

⎯ comerţul cu ridicata al calculatoarelor şi echipamentelor periferice, vezi 4651  

⎯ comerţul cu ridicata al pieselor electronice şi echipamentelor telefonice şi de comunicaţii, vezi 

4652  

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice si software-ului in magazine  

Această clasă include:  

• vânzarea cu amănuntul a calculatoarelor  

• vânzarea cu amănuntul a echipamentelor periferice pentru calculatoare  

• vânzarea cu amănuntul a consolelor pentru jocuri video  

• vânzarea cu amănuntul a software-ului de utilizare generală, inclusiv al jocurilor video 

Această clasă exclude:  

⎯ vânzarea cu amănuntul a discurilor şi benzilor neînregistrate, vezi 4763  



 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Titlu proiect: “Chioar-UNITate in DIVERSitate” 

Axa prioritară 4: “Incluziunea sociala și combaterea sărăciei”. Obiectiv specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

si excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate 

Beneficiar: Comuna Remetea Chioarului/ Contract POCU/138/4/1/114852 

 

 

P
ag

e1
6

4
 

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate  

5829 Activități de editare a altor produse software  

Această clasă include:  

• editarea de software de utilizare generală, inclusiv transpunerea sau adaptarea 

softwareului nespecializat pentru o anumită piaţă pe cont propriu:  

• sisteme de operare  

• aplicaţii pentru întreprinderi şi alte aplicaţii  

Această clasă exclude:  

⎯ reproducerea de produse software, vezi 1820  

⎯ vânzarea cu amănuntul de programe software de utilizare generală, vezi 4741  

⎯ producţia de software neasociată cu editarea, inclusiv transpunerea sau adaptarea software-

ului nespecializat pentru o anumită piaţă, pe bază de tarif sau contract, vezi 6201  

⎯ furnizarea on-line de programe software (găzduirea de aplicaţii şi servicii de furnizare a 

acestora), vezi 6311  

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu  
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Această clasă cuprinde activităţi de expoatare, întreţinere şi furnizare a accesului la facilităţile de 

transmisie a vocii, datelor, a unui text, a sunetelor şi imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de 

telecomunicaţii formată din reţele de cabluri. Facilităţile de transmisie care desfăşoară aceste 

activităţi se bazează pe o singură tehnologie, fie pe o combinaţie de tehnologii.  

În mod specific, aceste activităţi includ:  

1) exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de comutare şi transmitere pentru a asigura 

comunicaţia între doua puncte prin intermediul: liniilor terestre, a microundelor sau o combinaţie de 

linii terestre şi conexiuni prin satelit  

2) exploatarea sistemelor de distribuţie prin cablu (de exemplu: pentru distribuţia de date şi 

semnale de televiziune)  

3) furnizarea de servicii de comunicaţii telegrafice precum şi a altor comunicaţii non-vocale.  

Această clasă include, de asemenea, asigurarea accesului la Internet prin operatorul infrastructurii 

de reţele cu cablu.  

Această clasă exclude:  

⎯ recomercializarea serviciilor de telecomunicaţii, vezi 6190  

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit)  

Această clasă include activităţi de expoatare, întreţinere şi asigurare a accesului la facilităţile de 

transmisie a vocii, datelor, informaţiilor, sunetelor şi imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de 

telecomunicaţii fără cablu. Aceste facilităţi oferă transmisia multidirecţională prin intermediul 

undelor aeriene şi se bazează fie pe tehnologie unică fie pe o combinaţie de tehnologii. Se mai 

includ activităţile de întreţinere şi exploatare a facilităţilor de comunicaţii prin pager, precum şi a 

reţelelor de telecomunicaţii de telefonie celulară şi altor tipuri de telecomunicaţii prin reţele fără 

cablu. Această clasă include de asemenea asigurarea accesului la internet prin operatorul 

infrastructurii de reţele fără cablu.  

Această clasă exclude:  

⎯ recomercializarea serviciilor de telecomunicaţii, vezi 6190  
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6130 Activități de telecomunicații prin satelit  

Această clasă include activităţi de expoatare, întreţinere şi asigurare a accesului la facilităţile de 

transmisie a vocii, datelor, informaţiilor, sunetelor şi imaginilor prin utilizarea unei infrastructuri de 

telecomunicaţii prin satelit. Această clasă include de asemenea furnizarea programelor audio şi 

video, primite de la canalele, reţelele şi staţiile de televiziune sau reţele de radio, către  

consumatori, prin sisteme de satelit casnice. Unităţile clasificate aici nu produc în general programe 
de radio sau TV. Această clasă include de asemenea asigurarea accesului la Internet prin  

 

operatorul infrastructurii de transmisie prin satelit.  

Această clasă exclude:  

⎯ recomercializarea serviciilor de telecomunicaţii, vezi 6190  

6190 Alte activități de telecomunicații  

Această clasă include:  

• furnizarea de telecomunicaţii specializate, cum ar fi operaţii de urmărire prin satelit, 

telemetrie şi exploatarea staţiilor radar  

• exploatarea staţiilor terminale de satelit şi a facilităţilor anexe, conectate operaţional cu unul 

sau mai multe sisteme de comunicaţii terestre şi capabile de a transmite sau de a 

recepţiona informaţii de la sateliţi  

• asigurarea accesului la Internet prin reţele, care nu sunt în posesia sau sub controlul 

furnizorului de acces la Internet, cum ar fi accesul la internet prin dial-up etc.  

• asigurarea accesului la telefonie şi Internet în unităţi deschise publicului  

• asigurarea serviciilor telecomunicaţiilor prin conexiuni telecom existente:  

• furnizarea de servicii de telefonie prin Internet  

• recomercializarea de servicii de telecomunicaţii (adică achiziţionarea şi revânzarea 

capacităţii reţelei fără a furniza servicii suplimentare).  

Această clasă exclude:  

⎯ asigurarea accesului la internet de către operatorii infrastructurii de telecomunicaţii, vezi 

6110, 6120, 6130  
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6201 Activități de realizare a software-ului la comanda  

Această clasă include activităţile de scriere (programare), modificare, testare şi asistenţă privind 

produsele software. Este asemenea inclusă scrierea de programe urmând indicaţiile utilizatorilor 

(programe orientate pe client).  

Această clasă include:  

• proiectarea structurii şi conţinutului şi/sau scrierea codului de calculator necesar pentru a 

crea şi implementa:  

• sisteme software  

• aplicaţii software  

• baze de date  

• pagini web  

• adaptarea software-ului potrivit cerinţelor specifice, adică modificarea şi configurarea unei 
aplicaţii existente astfel încât devine compatibilă şi funcţională, potrivit mediului sistemului 
informatic al clientului  

Această clasă exclude:  

 

⎯ publicarea pachetelor de programe, vezi 5829  

⎯ transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat pentru o anumită piaţă, pe cont propriu, 

vezi 5829  

⎯ planificarea şi proiectarea sistemelor de calcul electronic ce integrează echipament, software 

şi tehnologii de comunicaţii, chiar dacă software-ul furnizat este o componentă integrantă, 
vezi 6202  

6202 Activități de consultanta în tehnologia informației  

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

6203 Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul  

Această clasă include: activităţi de management şi exploatare, în locaţie, a sistemelor de 
calculatoare ale clienţilor şi/sau a facilităţilor de prelucrare a datelor, precum şi serviciile anexe 
pentru acestea.  
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6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației  

Această clasă include alte activităţi privind tehnologia informaţiei şi activităţi anexe care nu sunt 

clasificate în altă parte, cum ar fi:  

• servicii de recuperare a informaţiilor din calculatoare în caz de dezastru  

• instalarea calculatoarelor personale  

• servicii de instalare a software  

Această clasă exclude:  

⎯ instalarea calculatoarelor de mare viteză şi capacitate de stocare (mainframe) şi a 

echipamentelor similare, vezi 3320  

⎯ programe pentru calculator, vezi 6201  

⎯ consultanţă privind calculatoarele, vezi 6202  

⎯ activităţi de management a mijloacelor de calcul, vezi 6203  

⎯ prelucrarea datelor şi administrarea paginilor web, vezi 6311  

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe  

Această clasă include asigurarea infrastructurii pentru serviciile de găzduire a paginilor web, de 
prelucrare a datelor şi activităţi conexe. Sunt incluse activităţi specializate de găzduire, cum ar fi 
găzduirea paginilor web, servicii de streaming (organizare fluxuri) sau găzduire de aplicaţii. 
Activităţile de prelucrare a datelor include prelucrarea completă şi elaborarea de rapoarte 
specializate pe baza datelor furnizate de către clienţi sau asigurarea prelucrării automate a datelor 
şi servicii de introducere a datelor, inclusiv activităţi de rulare a bazei de date (executare funcţiuni).  

 

Această clasă exclude:  

⎯ activităţile unde furnizorul foloseşte computerul doar ca un instrument de lucru (unealtă) 

sunt clasificate potrivit naturii serviciilor furnizate.  
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6312 Activități ale portalurilor web  

Această clasă include:  

• operarea site-urilor web care folosesc un motor de căutare pentru a genera şi întreţine 

bazele de date extensibile cu adrese Internet, într-un format uşor de căutat  

• operarea altor site-uri web care acţionează ca portaluri pentru Internet, cum sunt site-urile 

media care oferă un conţinut actualizat periodic.  

Această clasă exclude:  

⎯ activitatea de editare a cărţilor, ziarelor, jurnalelor pe Internet, vezi diviziunea 58  

⎯ activitatea de difuzare a programelor pe Internet, vezi diviziunea 60  

6399 Alte activități de servicii informaționale  

Această grupă include activităţile agenţiilor de ştiri şi toate celelalte activităţi de servicii 

informaţionale neclasificate anterior.  

Acestă grupă exclude:  

⎯ activităţile librăriilor şi arhivelor, vezi 9101  
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9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice  

Această clasă include repararea echipamentului electronic, cum ar fi calculatoarele, maşinile de 

calculate şi echipamentele periferice.  

• calculatoare de birou  

• calculatoare portabile (laptop-uri)  

• unităţi de disc magnetic, unităţi optice şi alte dispozitive de stocare  

• unităţi de disc optic (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM,. DVD-RW)  

• imprimante  

• monitoare  

• tastaturi  

• mouse-uri, joystick-uri şi accesorii pentru acestea  

• modemuri interne şi externe  

• terminale de computer specializate  

• servere  

• scanere, inclusiv scanere pentru coduri de bare  

• cititoare de cartele inteligente (smart card)  

• căşti pentru simularea realităţii virtuale  

• proiectoare pentru calculator  

 

 •  întreţinerea de:  

-terminale pentru calculatoare, cum sunt automatele bancare (ATM); puncte de vânzare (POS), ce 

operează fără comenzi mecanice  

-mini-calculatoare portabile (PDA-uri –personal digital asistent)  

Această clasă exclude:  

⎯ repararea şi întreţinerea echipamentelor de tip modem, vezi 9512  
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9512 Repararea echipamentelor de comunicații  

Această clasă include repararea şi întreţinerea echipamentelor de comunicaţii cum ar fi:  

• telefoane fără fir  

• telefoane celulare  

• echipamente modem  

• fax-uri  

• echipament de transmitere pentru comunicaţii ( de exemplu. routere, punţi, modemuri)  

• aparate de radio emisie-recepţie  

• camere profesionale video şi de televiziune  

VII. Procesarea alimentelor si băuturilor  

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare  

Această clasă include:  

• activităţi ale abatoarelor angajate în sacrificarea, prelucrarea sau conservarea cărnii de 

pasăre  

• producţia de carne de pasăre proaspătă, refrigerată sau congelată si tranşarea acesteia în  

porţii  

• producţia grăsimilor comestibile de pasăre  

• producţia de pene şi puf  

Această clasă exclude:  

⎯ ambalarea cărnii, vezi 8292  

1013 Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare )  

Această clasă include:  

• producţia de carne uscată, sărată sau afumată  

• fabricarea preparatelor din carne:  

• cârnaţi, salam, pateu, şuncă fiartă, etc.  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de preparate refrigerate si a mâncărurilor din carne de pasăre, vezi 1085  
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⎯ fabricarea supelor conţinând carne, vezi 1089  

⎯ comerţul cu ridicata al cărnii şi al produselor din carne , vezi 4632  

⎯ ambalarea cărnii, vezi 8292  

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor  

Această clasă include:  

• activitatea de preparare şi conservare a peştelui, crustaceelor şi moluştelor şi anume:  

refrigerarea, congelarea, uscarea, afumarea, sărarea, punerea la saramură, conservarea 

etc.  

• obţinerea de preparate din peşte, crustacee şi moluşte: fileuri de peşte, icre, caviar, 

înlocuitori de caviar etc.  

• producţia de făină de peşte destinată consumului uman sau pentru hrana animalelor  

• producţia de făină şi produse solubile din peşte şi din alte animale acvatice, improprii 

pentru consumul uman  

• activitatea navelor angajate numai în prelucrarea şi conservarea peştelui (nave uzină) • 

 activitatea de prelucrare a algelor marine  

Această clasă exclude:  

⎯ activităţile de prelucrare şi conservare a peştelui de către navele angajate în activitatea de 

pescuit vezi 0311  

⎯ activităţile de prelucrare a cărnii de balenă, pe uscat sau pe vase specializate, vezi 1011  

⎯ producţia de uleiuri şi grăsimi din materii marine, vezi 1041  

⎯ fabricarea mâncărurilor din peşte congelat, etc., vezi 1085  

⎯ fabricarea supelor de peşte, vezi 1089  

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor  

Această clasă include:  

• prelucrarea şi conservarea cartofilor:  

• fabricarea preparatelor din cartofi congelaţi  

• fabricarea piureului din cartofi deshidrataţi  

• fabricarea snacks-urilor din cartofi  

• fabricarea cartofilor pai  

• fabricarea făinii şi a pudrei de cartofi  

• curăţarea (cojirea) industrială a cartofilor  
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1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume  

Această clasă include:  

• fabricarea sucurilor de fructe sau legume  

• fabricarea concentratelor din fructe şi legume proaspete  

 

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.  

Această clasă include:  

• fabricarea produselor alimentare conţinând în principal fructe sau legume, cu excepţia 

mâncărurilor gata preparate sub formă congelată sau de conserve  

• activitatea de conservare a fructelor, nucilor sau legumelor: congelarea, uscarea, 

conservarea în ulei sau în oţet, ambalarea în cutii de conserve etc.  

• fabricarea produselor alimentare din fructe şi legume  

• fabricarea gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor  

• prăjirea nucilor  

• fabricarea preparatelor şi pastelor din nuci  

• fabricarea preparatelor alimentare perisabile din fructe şi legume, ca de exemplu:  

• salate, amestecuri de salate ambalate (împachetate)  

• legume curăţate sau tăiate  

• brânză din soia (tofu)  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea sucurilor de fructe sau legume, vezi 1032  

⎯ fabricarea făinii sau prafului din legume uscate, vezi 1061  

⎯ conservarea fructelor şi nucilor în zahăr (fructe confiate), vezi 1082  

⎯ fabricarea mâncărurilor din legume, vezi 1085  

⎯ fabricarea concentratelor artificiale, vezi 1089  
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1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor  

Această clasă include:  

• prelucrarea laptelui lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat şi/sau tratat la 

temperatură ridicată  

• fabricarea băuturilor pe bază de lapte  

• fabricarea smântânii din laptele lichid proaspăt, pasteurizat, sterilizat, omogenizat  

• fabricarea laptelui praf sau concentrat, îndulcit sau neîndulcit  

• fabricarea laptelui sau smântânii în formă solidă  

• fabricarea untului  

• fabricarea iaurtului  

• fabricarea brânzei şi a laptelui bătut  

• fabricarea zerului  

• fabricarea cazeinei sau lactozei  

Această clasă exclude:  

⎯ producţia de lapte brut de vacă, vezi 0141  

⎯ producţia de lapte brut de oaie, capră, iapă, măgăriţă, cămilă etc., vezi 0143, 0144, 0145  

 

⎯ fabricarea laptelui care nu provine din lăptării şi a înlocuitorilor de brânză, vezi l089  

1052 Fabricarea inghetatei  

Această clasă include:  

•  fabricarea îngheţatei şi a altor produse comestibile asemănătoare îngheţatei cum este 

sorbetul  

Această clasă exclude:  

⎯ activităţi ale cofetăriilor specializate în producerea îngheţatei, vezi 5610  
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1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie  

Această clasă include:  

• fabricarea produselor proaspete de brutărie:  

• pâine si alte specialităţi de pâine (chifle)  

• produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte, vafe, pâine prăjită etc.  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea produselor de panificaţie uscate, vezi 1072  

⎯ fabricarea pastelor făinoase, vezi 1073  

⎯ coacerea produselor de brutărie pentru consumul imediat, vezi diviziunea 56  

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de 

patiserie  

Această clasă include:  

• fabricarea pişcoturilor, biscuiţilor şi a altor produse de brutărie “uscate”  

• fabricarea produselor de patiserie şi a prăjiturilor conservate  

• fabricarea produselor pentru gustări (prăjituri de casă, biscuiţi, covrigi etc.), dulci 

sau sărate Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea snacks-urilor din cartofi, vezi 1031  

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 

Această clasă include:  

• fabricarea pastelor făinoase: macaroane şi tăiţei, fie ca sunt gătite sau umplute  

• fabricarea cuş-cuş-ului  

• fabricarea produselor din paste făinoase conservate sau congelate  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea felurilor de mâncare pregătite din cuş-cuş, vezi 1085  

⎯ fabricarea supelor care conţin paste făinoase, vezi 1089  

1081 Fabricarea zaharului  
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Această clasă include:  

• fabricarea sau rafinarea zahărului (sucroză) şi a înlocuitorilor de zahăr din: sucul de trestie 

de zahăr, sfeclă, arţar şi palmier  

• fabricarea siropurilor de zahăr  

• fabricarea melaselor  

• fabricarea siropului şi zahărului de arţar  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea glucozei, a siropului de glucoză, a maltozei, vezi 1062  

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase  

Această clasă include:  

• fabricarea de cacao, unt de cacao, grăsime de cacao, ulei de cacao  

• fabricarea ciocolatei şi a specialităţilor de ciocolată  

• fabricarea produselor zaharoase: caramele, nuga, fondante, ciocolată albă  

• fabricarea gumei de mestecat  

• conservarea în zahăr a fructelor, nucilor, cojilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor (fructe 

confiate)  

• fabricarea dulciurilor sub formă de tablete şi pastile  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea zahărului din sucroză, vezi 1081  
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1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei  

Această clasă include:  

• decofeinizarea şi prăjirea cafelei  

• fabricarea produselor din cafea:  

• cafea măcinată  

• cafea solubilă  

• extracte şi concentrate din cafea  

• fabricarea înlocuitorilor de cafea  

• fabricarea amestecurilor de ceai şi maté  

• fabricarea extractelor şi preparatelor pe bază de ceai sau mate  

• fabricarea infuziilor din plante (mentă, verbină, muşeţel etc.)  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea inulinei, vezi 1062  

⎯ fabricarea băuturilor spirtoase, berii, vinului şi a băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea 11  

⎯ prepararea produselor din plante pentru uz farmaceutic, vezi 2120  

 

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor  

Această clasă include:  

• fabricarea mirodeniilor, sosurilor şi condimentelor:  

• maioneză  

• făină şi pudră de muştar  

• muştar preparat etc.  

• fabricarea oţetului prelucrarea sării în sare alimentară, de exemplu sare iodată  

Această clasă exclude:  

⎯ cultivarea mirodeniilor, vezi 0128  
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1085 Fabricarea de mancarururi preparate  

Această clasă include fabricarea de mâncăruri gata pregătite (adică preparate, condimentate şi 

gătite). Aceste mâncăruri sunt de obicei ambalate şi etichetate pentru a fi revândute. Această clasă 

nu include mâncărurile preparate pentru consumul imediat, ca atare, în restaurante. Pentru a fi 

considerat un fel de mâncare, preparatul trebuie sa conţină minimum doua ingrediente distincte 

(fără condimente)  

Această clasă include:  

• fabricarea mâncărurilor din carne, inclusiv carne de pasăre  

• fabricarea mâncărurilor din peşte, inclusiv peşte cu cartofi prăjiţi  

• fabricarea mâncărurilor preparate din legume  

• fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată  

• fabricarea de specialităţi locale şi naţionale  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea mâncărurilor preparate proaspăt sau mâncărurilor cu mai puţin de doua 

ingrediente, vezi clasă corespondentă în diviziunea 10  

⎯ fabricarea mâncarurilor preparate perisabile, vezi 1089  

⎯ vânzarea cu amănuntul, în magazine, a mâncărurilor preparate şi a felurilor de mâncare, vezi 

4711, 4729  

⎯ vânzarea cu ridicata a mâncărurilor preparate şi a felurilor de mâncare, vezi 4638  

⎯ activitatea desfăşurată de furnizorii de servicii alimentare, vezi 5629  

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice  

Această clasă include:  

• fabricarea alimentelor pentru utilizări nutriţionale speciale:  

• lapte praf pentru sugari  
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• lapte şi alte alimente speciale pentru copii mici  

• alimente pentru sugari  

• alimente cu aport scăzut şi redus de calorii, pentru controlul greutăţii  

• alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale  

• alimente cu conţinut scăzut de sodiu, inclusiv sare fără sodiu sau sare dietetica fără sodiu  

• alimente fără gluten  

• alimente destinate consumului în cazul efortului muscular intens, în special pentru sportivi  

• alimente pentru persoane care suferă de tulburări ale metabolismului carbohidratilor 
(diabet)  

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.  

Această clasă include:  

• fabricarea de supe şi ciorbe  

• fabricarea de miere artificială şi caramel  

• fabricarea alimentelor preparate perisabile, cum sunt:  

• sandwich-uri  

• pizza proaspătă (necoaptă)  

• fabricarea adaosurilor alimentare si a altor produse alimentare  

• fabricarea drojdiei de bere  

• fabricarea extractelor şi sucurilor din carne, peşte, crustacee sau moluşte  

• fabricarea laptelui obţinut în afara lăptăriilor şi a înlocuitorilor de brânză  

• fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă  

• fabricarea concentratelor alimentare artificiale  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea alimentelor perisabile preparate din fructe şi legume, vezi 1039  

⎯ fabricarea de pizza congelată sau altfel conservată , vezi 1085  

⎯ fabricarea băuturilor spirtoase, a berii, vinului şi a băuturilor răcoritoare, vezi diviziunea;  
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1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie (caini, pisici, pasari, pesti etc.) 

Aceasta clasa include de asemenea:   

• tratarea deseurilor de la abatoare pentru producerea de hrana destinata animalelor   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ productia fainii de peste pentru hrana animalelor, vezi 1020  

⎯ productia turtelor din seminte, vezi 1041   

⎯ activitati din care rezulta produse secundare utilizabile ca hrana pentru animale, fara tratare 

speciala, de exemplu seminte de oleaginoase, vezi 1041,   

 

⎯ deseuri din activitatea de morarit, vezi 1061, etc.  

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate  

Această clasă include:  

-fabricarea băuturilor nealcoolice, cu excepţia berii şi vinului fără alcool  

-producţia de ape minerale naturale şi alte ape îmbuteliate  

-fabricarea băuturilor răcoritoare  

-băuturi nealcoolice aromate şi/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi din fructe, ape 

tonice etc.  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de sucuri din fructe şi legume, vezi 1032  

⎯ fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi 1051  

⎯ fabricarea produselor din cafea, ceai şi mate, vezi 1083  

⎯ fabricarea băuturilor pe bază de alcool , vezi 1101; 1102; 1103; 1104; 1105  

⎯ fabricarea vinului fără alcool, vezi 1102  

⎯ fabricarea berii fără alcool, vezi 1105  

⎯ fabricarea îngheţatei, vezi 1052  

⎯ activitatea de îmbuteliere sau etichetare, vezi 4634 (dacă este efectuată ca parte a 

comerţului cu ridicata) şi 8292 (dacă este efectuată pe bază de plata sau contract)  
VIII. Sănătate si produse farmaceutice  
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2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza  

Această clasă include:  

• producerea de substanţe active din punct de vedere medicinal, ce urmează a fi utilizate 

pentru proprietăţile lor farmacologice, la fabricarea medicamentelor: antibiotice, vitamine de 

bază, acid salicilic şi O-acetilsalicilic, etc.  

• prelucrarea sângelui  

• fabricarea zaharurilor pure din punct de vedere chimic  

• prelucrarea secreţiilor glandelor şi fabricarea extractelor glandulare  

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice  

Această clasă include:  

• fabricarea medicamentelor:  

• antiseruri şi alte fracţii ale sângelui  

• vaccinuri  

• diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice  

 

• fabricarea produselor chimice contraceptive pentru uz extern şi medicamente contraceptive 

hormonale  

• fabricarea preparatelor de diagnosticare medicală, inclusiv teste de sarcină  

• fabricarea substanţelor de diagnosticare radioactivă in-vivo  

• fabricarea de substanţe farmaceutice biotehnice  

• fabricarea vatei, tifonului, feşelor, bandajelor medicinale impregnate, a catgutului 

chirurgical, etc.  

• fabricarea produselor naturiste (prin măcinare, sortare) pentru uz farmaceutic  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea infuziilor de plante (mentă, verbină, muşeţel), etc. vezi 1083  

⎯ fabricarea materialelor pentru plombe dentare şi a cimentului dentar, vezi 3250  

⎯ fabricarea cimenturilor pentru reconstrucţia oaselor, vezi 3250  

⎯ fabricarea perdelelor, cortinelor chirurgicale, vezi 3250  

⎯ comerţul en gros cu produse farmaceutice, vezi 4646  

⎯ comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice, vezi 4773  

⎯ activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul produselor farmaceutice şi a produselor 

farmaceutice biotehnice, vezi 721  
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⎯ ambalarea produselor farmaceutice, vezi 8292  
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2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie  

Această clasă include:  

• fabricarea de echipamente de radiologie (de exemplu industrială, diagnostic medical, 

terapie medicală, cercetare ştiinţifică)  

• fabricarea de echipamente cu raze X, beta şi gamma • fabricarea de aparate de tomografie 

computerizate  

• fabricarea de tomografe cu emisie de pozitroni (PET)  

• fabricarea de echipamente de rezonanţă magnetică (MRI)  

• fabricarea de echipamente medicale cu ultrasunete  

• fabricarea de electrocardiografe  

• fabricarea de echipamente medicale endoscopice  

• fabricarea de echipamente medicale cu laser  

• fabricarea de stimulatoare cardiace  

• fabricarea de proteze auditive  

• fabricarea de echipament de tratare prin iradiere a alimentelor şi laptelui  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea paturilor de bronzat, vezi 2899  

3250 Producția de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice  
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Această clasă cuprinde aparatura de laborator, instrumente chirurgicale şi medicale, dispozitive şi 

accesorii chirurgicale, echipamente şi aparate stomatologice, articole ortodontice, proteze dentare 

şi dispozitive ortodontice. Tot aici este inclus şi mobilierul medical.  

Această clasă include:  

• fabricarea de pânze chirurgicale şi catgut  

• fabricarea de plombe dentare şi cimenturi utilizate în stomatologie (cu excepţia adezivilor 

sau cimentului pentru proteze), ceară dentară şi alte gipsuri dentare  

• fabricarea de cimenturi pentru reconstrucţia osoasă  

• fabricarea de cuptoare din laboratoarele dentare  

• fabricarea de aparatură de laborator pentru curăţire cu ultrasunete  

• fabricarea de sterilizatoare de laborator  

• fabricarea de aparate de distilat şi centrifugă de laborator  

• fabricarea de mobilier medical, chirurgical, stomatologic sau de uz veterinar:  

-mese pentru operaţii  

-paturi de spital cu dispozitive mecanice  

-scaune stomatologice  

• fabricarea de plăci şi şuruburi pentru oase, seringi, ace pentru acestea, catetere, canule 

etc.  

• fabricarea de instrumente stomatologice (inclusiv scaunele stomatologice având încorporat 

echipamentul stomatologic)  

• fabricarea de dinţi artificiali, punţi dentare etc., în laboratoare stomatologice  

• fabricarea de dispozitive ortopedice şi proteze  

• fabricarea de ochi din sticlă  

• fabricarea termometrelor medicale  

• fabricarea de articole oftalmice, ochelari de vedere, ochelari de soare, lentile şlefuite 

conform reţetei, lentile de contact, ochelari de protecţie  

• fabricarea de stimulatoare cardiace  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de adezivi pentru proteze dentare, vezi 2042  

⎯ fabricarea de echipament electromedical şi a celui pentru electroterapie, vezi 2660  

⎯ fabricarea de scaune pe rotile, vezi 3092  

⎯ activităţi ale opticienilor, vezi 4778  
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4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice  

Această clasă include:  

 •  comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale  

 

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate  

Această clasă include:  

 •  vânzarea cu amănuntul a produselor farmaceutice  

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate  

7500 Activități veterinare  

Această clasă include:  

• activităţi de îngrijire şi control al sănătăţii pentru animalele de fermă  

• activităţi de îngrijire şi control al sănătăţii pentru animalele de companie. Aceste activităţi 

sunt efectuate de către veterinari calificaţi care lucrează în spitale veterinare, precum şi în 

ferme, adăposturi de animale sau în gospodăriile populaţiei, în cabinete proprii de 

consultaţii sau operaţii, ori în alte locaţii.  

• activităţi ale asistenţilor veterinari sau ale altor categorii de personal veterinar auxiliar  

• activităţi de patologie clinică şi alte activităţi de diagnosticare referitoare la animale • 

 activităţi de ambulanţă pentru animale  

Această clasă exclude:  

⎯ activităţi de găzduire a animalelor de fermă, fără asistenţă medicală, vezi 0162 ⎯ 

tunsul oilor, vezi 0162  

⎯ servicii de testare a turmelor, servicii de mânare a turmelor, servicii de păscut, vezi 0162  

⎯ activităţi legate de inseminarea artificială, vezi 0162  

⎯ activităţi de găzduire a animalelor de companie, fără asistenţă medicală, vezi 9609  
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8610 Activități de asistenta spitaliceasca  

Această clasă include: activităţi ale spitalelor pe termen lung sau scurt: activităţi medicale, de 

diagnostic şi de tratament, ale spitalelor generale (de exemplu spitale judeţene şi orăşeneşti, 

spitale ale organizaţiilor non-profit, spitale universitare, spitale militare şi spitale din penitenciare) şi 

spitalelor specializate (de exemplu spitale psihiatrice şi de dezintoxicare, spitale pentru boli 

infecţioase, maternităţi, sanatorii specializate), etc. Activităţile sunt orientate în special către 

pacienţii internaţi şi sunt efectuate sub directa supraveghere a medicilor şi includ:  

• servicii ale personalului medical şi paramedical  

• servicii ale laboratoarelor şi facilităţilor tehnice, inclusiv servicii de radiologie şi anestezie  

• servicii ale camerelor de urgenţă  

• asigurarea de servicii în sălile de operaţii, servicii farmaceutice, servicii de asigurare a 

hranei şi alte servicii de asistenţă spitalicească  

• servicii ale centrelor de planificare familială care asigură tratamente medicale cum ar fi 
sterilizare şi întreruperi de sarcină, cu cazare  

Această clasă exclude:  

 

⎯ analize de laborator şi inspecţia tuturor tipurilor de materiale şi produse, cu excepţia 

analizelor medicale, vezi 7120  

⎯ activităţi veterinare, vezi 7500  

⎯ activităţi referitoare la sănătatea umană pentru personalul militar aflat în teatrele de 

operaţiuni, vezi 8422  

⎯ activităţi de asistenţă stomatologică de natură generală sau specializată, de exemplu 

stomatologie, stomatologie endodontică şi pediatrică; patologie orală, activităţi ortodontice, 

vezi 8623  

⎯ servicii de consultaţii particulare pentru pacienţi, vezi 862  

⎯ analize medicale efectuate de laboratoare ce se afla în afara spitalelor, vezi 8690  

⎯ activităţi de transport cu ambulanţele, vezi 8690  
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8621 Activități de asistenta medicala generala  

Această clasă include:  

•  consultaţii şi tratamente medicale în domeniul medicinei generale, efectuate de 

către medicii generalişti  

Această clasă exclude:  

⎯ activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi, vezi 8610  

⎯ activităţi paramedicale ale moaşelor, infirmierelor şi fizioterapeuţilor, vezi 8690  

8622 Activități de asistenta medicala specializata  

Această clasă include:  

• consultaţii şi tratamente medicale de specialitate în diverse domenii, acordate de 

către medici specialişti şi chirurgi  

• centre de planificare familială care oferă tratamente medicale cum ar fi sterilizarea 

şi întreruperea de sarcină, fără cazare  

Această clasă exclude:  

⎯ activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi, vezi 8610  

⎯ activităţi ale moaşelor, fizioterapeuţilor şi a personalului paramedical, vezi 8690  

8623 Activități de asistenta stomatologica  

Această clasă include:  

• activităţi de asistenţă stomatologică de natură generală sau specializată, de exemplu 

stomatologie, endodontică şi pediatrică; patologie orală  

• activităţi ortodontice  

• activităţi de chirurgie stomatologică  
Această clasă exclude:  

 

⎯ fabricarea de dinţi artificiali, proteze şi dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, 

vezi 3250  

⎯ activităţi de asistenţă spitalicească pentru pacienţii internaţi, vezi 8610  

⎯ activităţi ale personalului paramedical stomatologic cum ar fi paramedicii de igienă dentară, 

vezi 8690  
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8690 Alte activități referitoare la sănătatea umana  

Această clasă include:  

• activităţi referitoare la sănătatea umană, ce nu sunt efectuate în spitale sau de către medici 

sau dentişti cum sunt:  

• activităţi ale infirmierelor, moaşelor, fizioterapeuţilor sau a altor paramedici în domeniul 

optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, 

chiropracticii, acupuncturii etc. Aceste activităţi pot fi efectuate în clinici medicale, de tipul 

celor ataşate întreprinderilor, şcolilor, azilelor de bătrâni, sindicatelor şi confederaţiilor 

sindicale şi în centre de sănătate, altele decât spitalele, precum şi în cabinete  particulare 

sau la domiciliul pacienţilor.  

• activităţi ale personalului paramedical stomatologic cum sunt specialiştii în terapie dentară, 

infirmiere dentare din şcoli şi personalul paramedical de igienă dentară, care pot activa 

independent de medicul stomatolog, dar sunt periodic supravegheaţi de către acesta  

• activităţi ale laboratoarelor medicale cum ar fi:  

• laboratoare de radiologie şi alte centre de diagnostic similare  

• laboratoare de analiza sângelui  

• activităţi ale băncilor de sânge, băncilor de spermă, băncilor de organe pentru transplant 

etc.  

• transportul pacienţilor, cu ambulanţa, inclusiv avioane. Aceste servicii sunt asigurate 

adesea în timpul urgenţelor medicale.  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de dinţi artificiali, proteze şi dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, 

vezi 3250  

⎯ transferul pacienţilor, fără echipament de salvare sau personal medical, vezi diviziunile 49, 50, 

51  

⎯ analizele de laborator altele decât cele medicale, vezi 7120  

⎯ activităţi de testare în domeniul igienei alimentare, vezi 7120  

⎯ activităţi de asistenţă spitalicească, vezi 8610  

⎯ activităţi de asistenţă medicală şi stomatologică, vezi 862  

⎯ activităţi ale centrelor de îngrijire medicală la domiciliu, vezi 8710  
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8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicala  
Această clasă include:  

 

• activităţi ale:  

• căminelor de bătrâni cu îngrijire medicală  

• caselor de convalescenţă  

• caselor de odihnă cu îngrijire medicală  

• centrelor de îngrijire medicală  

• căminelor-spital  

Această clasă exclude:  

⎯ servicii la domiciliu asigurate de către profesionişti în asistenţa medicală, vezi diviziunea 86  

⎯ activităţi ale căminelor de bătrâni fără îngrijire medicală, sau cu o îngrijire minimă, vezi 8730  

⎯ activităţi de asistenţă socială cu cazare, cum ar fi: orfelinate, cămine pentru copii, adăposturi 

temporare pentru persoane fără locuinţă, vezi 8790  

8720 Activități ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale  

Această clasă include asigurarea de îngrijire medicală (dar nu asistenţa spitalicescă autorizată) 

acordată persoanelor retardate mintal, boli mintale sau dependente de droguri. Centrele oferă 

cazare, pensiune, supraveghere de protecţie şi consiliere şi, într-o oarecare măsură, asistenţă 

medicală.  

Această clasă include:  

• activităţi ale:  

• unităţilor pentru tratarea alcoolismului şi a dependenţei de droguri  

• sanatoriilor pentru convalescenţi care au suferit boli psihice  

• centrelor-cămin pentru pacienţii cu tulburări emoţionale  

• aşezămintelor pentru pacienţii retardaţi mintal  

• centrelor de reabilitare a sănătăţii mintale  

Această clasă exclude:  

⎯ spitale de boli mintale, vezi 8610  

⎯ activităţi de asistenţă socială cu cazare, cum sunt adăposturile temporare pentru persoane 

fără locuinţă,vezi 8790  
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8730 Activități ale căminelor de batrâni si ale căminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a 

se îngriji singure  

Această clasă include asigurarea asistenţei medicale în centre şi servicii de îngrijire individuală 
pentru persoane în  vârstă sau cu disabilităţi, aflate în incapacitate de a se îngriji singure şi/sau 
care nu doresc să ducă o viaţă independentă. Íngrijirea include de obicei cazare, pensiune, 
supraveghere şi asistenţă în existenţa zilnică, de exemplu servicii de menaj. În unele cazuri, aceste 
unităţi asigură asistenţă medicală calificată pentru rezidenţi în locaţii separate.  

 

Această clasă include:  

• activităţi ale:  

• locaţiilor de existenţă asistată  

• comunităţilor de pensionari cu îngrijire permanentă  

• căminelor pentru bătrâni cu asistenţă medicală minimă  

• caselor de odihnă fără asistenţă medicală  

Această clasă exclude:  

⎯ activităţi ale căminelor de bătrâni cu îngrijire medicală, vezi 8710  

⎯ activităţi de asistenţă socială cu cazare, unde tratamentul medical sau educaţia nu reprezintă 

componente majore, vezi 8790  
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9311 Activitati ale bazelor sportive  

Aceasta clasa include:   

• exploatarea instalatiilor destinate evenimentelor sportive desfasurate in sala sau in aer 

liber:   

-stadioane de fotbal, hockey, cricket, rugby   

-piste pentru cursele de automobile, caini, cai   

-bazine de inot si stadioane   

-stadioane de atletism   

-arene si stadioane pentru sporturi de iarna   

-arene de hochei pe gheata   

-arene de box   

-terenuri de golf   

-piste de popice   

• organizarea activitatilor sportive in sali sau in aer liber, pentru profesionisti sau amatori, de 

catre intreprinzatori care dispun de instalatii proprii   

• administrarea si asigurarea personalului pentru a pune in functiune aceste facilitati.   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ functionarea de schi-lifturi pentru schiuri, vezi 4939   

⎯ activitati de inchiriere de echipament recreativ si sportiv, vezi 7721   

⎯ activitati ale centrelor de fitness, vezi 9313   

⎯ activitati ale parcurilor si plajelor, vezi 9329  

9312 Activitati ale cluburilor sportive  
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Aceasta clasa include activitati ale cluburilor sportive care, fie ca sunt cluburi profesioniste, 

semiprofesioniste sau de amatori, le ofera membrilor lor ocazia de a se antrena in diverse sporturi.   

Aceasta clasa include:   

 •  functionarea cluburilor sportive:   

-cluburi de fotbal   

-cluburi de popice   

-cluburi de natatie   

-cluburi de golf   

-cluburi de box   

-cluburi pentru sporturi de iarna   

-cluburi de sah  -cluburi 

de atletism   

-cluburi de tir etc.   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ pregatirea sportiva efectuata de catre profesori, antrenori, vezi 8551   

⎯ activitati ale bazelor sportive, vezi 9311   

⎯ organizarea si gestionarea evenimentelor sportive in sala sau in aer liber, pentru profesionisti 

sau amatori, de catre cluburi sportive care dispun de facilitati proprii, vezi 9311  

9313 Activitati ale centrelor de fitness  

Aceasta clasa include:   

•  cluburi si centre de fitness si culturism   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ pregatirea sportiva efectuata de catre profesori, antrenori, vezi 8551  
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9319 Alte activitati sportive  

Aceasta clasa include:   

• activitati ale producatorilor sau promotorilor de evenimente sportive, cu sau fara facilitati   

• activitati pe cont propriu ale sportivilor si atletilor, arbitrilor, membrilor din jurii, personalului 

ce cronometreaza, etc.   

• activitati ale ligilor sportive si organismelor de reglementare   

• activitati conexe promovarii evenimentelor sportive   

• activitati ale grajdurilor pentru cai de curse, ale adaposturilor pentru caini   

 

• gestionarea rezervatiilor pentru pescuitul si vanatoarea sportiva  

• activitati ale ghizilor montani   

• activitati suport pentru vanatoarea si pescuitul sportiv sau recreativ   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ inchiriere de echipament sportiv, vezi 7721   

⎯ activitati ale scolilor sportive, vezi 8551   

⎯ activitati ale instructorilor, profesorilor, antrenorilor sportivi, vezi 8551   

⎯ organizarea evenimentelor sportive, in sala sau in aer liber, pentru profesionisti sau amatori, 

de catre cluburi sportive, cu sau fara facilitati proprii, vezi 9311; 9312   

⎯ activitati ale parcurilor si plajelor, vezi 9329  

IX. Energie si management de mediu  

2312 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea sticlei securit sau a sticlei trase in foi;   

• fabricarea oglinzilor din sticla   

• fabricarea de izolatori cu mai multi pereti din sticla  
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2712 Fabricarea aparatelor de control si distribuție a electricității  

Această clasă include:  

• fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice  

• fabricarea de panouri pentru comanda şi distribuţia electricităţii  

• fabricarea de relee electrice  

• fabricarea de elemente de tubulatură pentru dispozitivele de comutare  

• fabricarea de siguranţe electrice  

• fabricarea de echipamente de comutare  

• fabricarea de întrerupătoare (cu excepţia butoanelor de apăsare, a comutatoarelor cu 

decuplare automată, solenoid, întrerupător electic basculant)  

• fabricarea de ansambluri pentru pornirea generatoarelor  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de aparate de control a calităţii mediului şi de dispozitive automate de control 

pentru protecţia mediului, vezi 2651  

⎯ fabricarea de întrerupătoare pentru circuite electrice, de tipul comutatoarelor cu buton sau 

cu decuplare automată, vezi 2733  
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice  
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Această clasă include fabricarea tuturor motoarelor si transformatoarelor electrice: de curent 

alternativ (AC), de curent continuu (DC) si AC/DC  

Această clasă include:  

• fabricarea de motoare electrice ( cu excepţia demaroarelor pentru pornirea motoarelor cu 

combustie internă)  

• fabricarea de transformatoare electrice de distribuţie (reţea)  

• fabricarea de transformatoare de sudură cu arc electric  

• fabricarea de limitatoare de curent pentru lămpi fluorescente  

• fabricarea de staţii de transformatoare pentru distribuţia energiei electrice  

• fabricarea de regulatori de tensiune pentru transmisia şi distribuţia electricităţii  

• fabricarea de generatoare de putere (cu excepţia alternatoarelor de încărcare a bateriilor 

pentru motoarele cu ardere internă)  

• fabricarea de grupuri electrogene (cu excepţia grupurilor electrogene pentru turbine) • 

 rebobinarea rotoarelor  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de componente electronice de tipul transformatoarelor şi întrerupătoarelor, vezi 

2612  

⎯ fabricarea de echipament de sudură şi lipire electrică, vezi 2790  

⎯ fabricarea de invertoare, redresoare şi convertizoare, vezi 2790  

⎯ fabricarea de ansambluri turbină-generator, vezi 2811  

⎯ fabricarea de generatoare şi demaroare pentru motoarele cu ardere internă, vezi 2931  
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2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor  

Aceasta clasa include:   

• fabricarea de cuptoare electrice, cuptoare industriale si de laborator, inclusiv incineratoare  

•  fabricarea de arzatoare   

• fabricarea de radiatoare electrice instalate permanent in cladiri, radiatoare electrice pentru 

piscine   

• fabricarea de echipamente de incalzire nonelectrice instalate permanent, pentru cladiri, 

cum ar fi echipamente de incalzire solara, incalzire cu aburi, incalzire cu pacura, cuptoare 

si echipamente de incalzire similare   

• fabricarea de cuptoare electrice cu tiraj fortat, pompe termice, etc.;   

• fabricarea de cuptoare nonelectrice cu tiraj fortat de uz casnic   

• fabricarea de vetre automate, gratare, dispozitive pentru evacuarea cenusii etc.   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ fabricarea de cuptoare de uz casnic, vezi 2751   

⎯ fabricarea de masini de uscat produse agricole, vezi 2893   

 

⎯ fabricarea de cuptoare de brutarie, vezi 2893   

⎯ fabricarea de uscatoare pentru lemn, celuloza, hartie sau carton, vezi 2899   

⎯ fabricarea de sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator, vezi 3250   

⎯ fabricarea de cuptoare de laborator (stomatologice), vezi 3250  
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3600 Captarea, tratarea si distribuția apei  

Această clasă include activităţi de colectare, tratare şi distribuţie a apei în scopuri menajere şi 

industriale. Este inclusă captarea apei din surse diferite şi în scopuri diferite. Este inclusă de 

asemenea activitatea de exploatare a canalelor de irigaţie.Totuşi, serviciile de irigare cu ajutorul 

aspersoarelor (sprinklere) şi serviciile similare anexe agriculturii nu sunt incluse în această clasă.  

Această clasă include:  

• captarea apei din râuri, lacuri, puţuri etc.  

• colectarea apei de ploaie  

• tratarea apei în vederea furnizării acesteia  

• tratarea apei pentru utilizarea în industrie sau în alte scopuri  

• desalinizarea apei de mare sau a apei freatice în scopul obţinerii de apă dulce, ca produs 

principal  

• distribuţia apei prin conducte, cisterne sau alte mijloace de transport  

• activitatea de exploatare a canalelor de irigaţie Această clasă exclude:  

⎯ activitatea de expoatare a echipamentelor din sistemele de irigaţii, vezi 0161  

⎯ epurarea apei uzate pentru prevenirea poluării, vezi 3700  

⎯ transportul (la mare distanţă) a apei prin conducte, vezi 4950  

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate  

Această clasă include:  

• exploatarea sistemelor de canalizare sau a instalaţiilor de epurare  

• colectarea şi transportul apelor uzate menajere sau industriale provenite de la unul sau 

mai mulţi utilizatori, precum şi a apei de ploaie, prin reţele de canalizare, canale 

colectoare, cisterne şi alte mijloace de transport (vehicule de vidanjare etc.)  

• golirea şi curăţarea haznalelor şi foselor septice, a jgheaburilor şi puţurilor de canalizare; 

întreţinerea toaletelor chimice  

• epurarea apelor uzate (incluzând apa uzată menajeră şi industrială, apa din bazinele de 

înot) prin procese fizice, chimice şi biologice, ca : diluarea, separarea, filtrarea, 

sedimentarea etc.  

• întreţinerea canalelor colectoare şi de drenaj, inclusiv canalele de scurgere  

Această clasă exclude:  
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⎯ decontaminarea apelor de la suprafaţă sau din subteran, la locul poluării, vezi 3900  

 

⎯ curăţarea şi deblocarea conductelor colectoare din construcţii, vezi 4322  
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3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase  

Această clasă include:  

• colectarea deşeurilor solide nepericuloase (gunoi) din cadrul zonelor locale, cum este 

colectarea deşeurilor din gospodării şi întreprinderi cu ajutorul coşului de gunoi, a 

tomberoanelor, containelor etc. ce pot include materiale reciclabile mixte  

• colectarea materialelor reciclabile  

• colectarea gunoaielor în coşuri de gunoi amplasate în locuri publice  

• colectarea deşeurilor provenite din activităţi de construcţii şi demolări  

• colectarea şi eliminarea deşeurilor cum ar fi praful şi molozul  

• colectarea deşeurilor provenite din filaturi  

• activitatea de expoatare a instalaţiilor de transfer a deşeurilor nepericuloase  

Această clasă exclude:  

⎯ colectarea deşeurilor periculoase, vezi 3812  

⎯ activitatea de expoatare a gropilor de gunoi pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, 3821  

⎯ activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele 

plastice etc. sunt sortate în categorii distincte, vezi 3832  
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3812 Colectarea deșeurilor periculoase  

Această clasă include colectarea deşeurilor periculoase solide sau nu, de exemplu deşeuri 

incluzând substanţe explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, nocive, cancerigene, corozive, 

infecţioase sau alte substanţe şi preparate nocive pentru sănătatea umană şi pentru mediu.  

Cuprinde, de asemenea, identificarea, tratarea, ambalarea şi etichetarea deşeurilor în vederea 

transportului.  

Această clasă include:  

• colectarea deşeurilor periculoase, cum ar fi:  

• uleiul uzat provenit de la nave şi garaje  

• deşeuri periculoase de natură biologică  

• deşeuri nucleare  

• baterii uzate etc  

• activitatea de expoatare a staţiilor de transfer a deşeurilor periculoase  

Această clasă exclude:  

⎯ decontaminarea şi curăţarea clădirilor, amplasamentelor miniere, solului, apei freatice (de 

exemplu eliminarea azbestului), vezi 3900  

3821 Tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase  

 

Această clasă include eliminarea şi tratarea înainte de eliminare a deşeurilor nepericuloase, solide 

sau nu:  

• activitatea de depozitare pentru deşeurile nepericuloase  

• eliminarea deşeurilor nepericuloase prin combustie, incinerare sau alte metode, cu 

sau fără producţie de electricitate, abur, înlocuitori de combustibili, biogaz, cenuşă sau 

alte produse secundare destinate utilizării ulterioare etc.  

• tratarea deşeurilor organice în vederea eliminării  

• producţia de compost din deşeuri organice  

Această clasă exclude:  

⎯ incinerarea şi arderea deşeurilor periculoase, vezi 3822  

⎯ activitatea unităţilor unde materialele reciclabile amestecate cum ar fi hârtia, materialele 

plastice, cutiile metalice de băuturi, etc. sunt sortate pe categorii distincte, vezi 3822  

⎯ decontaminarea şi curăţarea solului şi apei; reducerea materialelor toxice, vezi 3900  
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3822 Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase  

Această clasă include:  

• eliminarea şi tratarea înainte de eliminare a deşeurilor periculoase, solide sau nu, inclusiv 

deşeuri care pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, iritante, cancerigene, corozive, 

infecţioase şi alte substanţe şi preparate dăunătoare pentru sănătatea umană şi pentru 

mediul înconjurător.  

• activitatea unităţilor pentru tratarea deşeurilor periculoase  

• tratarea şi îndepărtarea animalelor moarte sau infestate toxic şi a altor deşeuri contaminate 

• incinerarea deşeurilor periculoase  

• eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive  

• tratarea, eliminarea şi stocarea reziduurilor nucleare radioactive incluzând:  

• tratarea şi eliminarea deşeurilor radioactive de tranziţie, adică în descompunere în perioada 

transportului, de la spitale  

• capsularea, pregătirea şi alte tratamente ale deşeurilor nucleare, în vederea depozitării  

Această clasă exclude:  

⎯ reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013  

⎯ incinerarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821  

⎯ decontaminarea şi curăţarea solului şi apei; reducerea toxicităţii materialelor, vezi 3900  

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 

materialelor  

Această clasă include demontarea maşinilor şi aparatelor pentru obţinerea de materiale reciclabile 
de orice fel (automobile, nave, computere, televizoare şi alte echipamente).  

 

Această clasă exclude:  

⎯ eliminarea bunurilor uzate cum sunt frigiderele, pentru a elimina deşeurile nocive, vezi 3822  

⎯ demontarea de automobile, nave, computere, televizoare si alte echipamente pentru a obţine 

părţi/piese destinate revânzării, vezi secţiunea G  
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3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate  

Această clasă include: transformarea deşeurilor metalice şi nemetalice şi a resturilor de articole din 

metal, în materie primă secundară. Exemple de procese de transformare mecanică sau chimică 

sunt:  

• strivirea mecanică a deşeurilor metalice de la automobile uzate, maşini de spălat, biciclete 

etc  

• comprimarea mecanică a pieselor mari din fier cum ar fi vagoanele de cale ferată  

• fragmentarea deşeurilor metalice, a vehiculelor casate etc.  

• alte metode de tratare mecanică, cum sunt tăierea, presarea pentru reducerea volumului  

• recuperarea metalelor din deşeurile fotografice, de exemplu soluţie de fixare sau filme şi 

hârtie fotografice  

• recuperarea cauciucului, cum ar fi pneuri uzate, pentru a produce materii prime secundare  

• sortarea şi peletizarea materialelor plastice în scopul producerii de materii prime secundare 

pentru tuburi, ghivece de flori, paleţi şi altele  

• prelucrarea (în formă de granule) a deşeurilor de materiale plastice sau cauciuc (curăţarea  

, topirea, măcinarea)  

• zdrobirea, curăţarea şi sortarea sticlei  

• zdrobirea, curăţarea şi sortarea altor deşeuri, cum ar fi resturile provenite din demolări, 

pentru a obţine materii prime secundare  

• prelucrarea uleiurilor şi grăsimilor de gătit folosite, în materii prime secundare  

• prelucrarea altor deşeuri de alimente, băuturi, tutun şi substanţe alimentare reziduale, în 

materii prime  

Această clasă exclude:  

⎯ fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare (deja fabricate sau nu), cum ar fi 

fire toarse din material fibros garnetat, celuloză din deşeurile de hârtie, cauciucuri reşapate 

sau producţia de metal din resturi de  metale, vezi clasele corespunzătoare din secţiunea C 

(Industria prelucrătoare)  

⎯ reprocesarea combustibililor nucleari, vezi 2013  

⎯ retopirea deşeurilor feroase şi a fierului vechi, vezi 2410  

⎯ recuperarea materialelor în timpul procesului de combustie sau incinerare a deşeurilor, vezi 

382  

⎯ tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821  
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⎯ tratarea deşeurilor organice în vederea eliminării lor, inclusiv producerea de compost, vezi 

3821  

⎯ recuperarea energiei în timpul procesului de incinerare a deşeurilor nepericuloase, vezi 3821  

⎯ tratarea şi eliminare deşeurilor radioactive de tranziţie din spitale etc., vezi 3822  

⎯ tratarea şi eliminarea deşeurilor toxice, contaminate, vezi 3822  

⎯ comerţ cu ridicata a materialelor reciclabile, vezi 4677  

3900 Activități si servicii de decontaminare  

Această clasă include:  

• decontaminarea solului şi a apei freatice la locul poluării, folosind, de exemplu, metode 

mecanice, chimice sau biologice  

• decontaminarea uzinelor sau a amplasamentelor industriale, inclusiv uzine nucleare şi 

terenul aferent  

• decontaminarea şi curăţarea apelor de suprafaţă în urma poluării accidentale, de exemplu 

prin colectarea poluanţilor sau prin aplicarea de substanţe chimice  

• curăţarea petelor de ţiţei şi a altor poluanţi de pe sol, de pe suprafaţa apei, din oceane şi 

mări, inclusiv zonele costiere  

• lucrări de îndepărtare a azbestului, vopselei pe bază de plumb şi a altor materiale toxice • 

 alte activităţi specializate de control al poluării  

Această clasă exclude:  

⎯ combaterea dăunătorilor din agricultură, vezi 0161  

⎯ purificarea apei în scopul alimentării cu apa ,vezi 3600  

⎯ tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, vezi 3821  

⎯ tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, vezi 3822  

⎯ măturarea şi stropirea străzilor etc., vezi 8129  
X. Bioeconomie, biofarmaceutica si biotehnologii  
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7120 Activitati de testari si analize tehnice  

Aceasta clasa include:   

• efectuarea de testari fizice, chimice sau a altor testari analitice, pentru toate tipurile de 

materiale si produse, cuprinzand:   

• testari acustice si de vibratii   

• testari ale compozitiei si puritatii mineralelor etc.   

• activitati de testare in domeniul igienei alimentelor, inclusiv testarea si controlul veterinar in 

legatura cu productia de alimente   

• testarea caracteristicilor fizice si ale performantei materialelor, cum ar fi rezistenta, 
tenacitatea, durabilitatea, radioactivitatea etc.   

 

• testarea fiabilitatii si disponibilitatii   

• testarea performantelor masinilor complete: motoare, automobile, echipament electronic 

etc.   

• testarea radiografica a sudurilor si a imbinarilor   

• analiza avariilor si caderii sistemelor   

• testarea si masurarea indicatorilor de mediu: nivelul de poluare a aerului si a apei etc.   

• servicii de certificare a produselor, inclusiv a bunurilor de larg consum, autovehiculelor, 

aeronavelor, containerelor presurizate, instalatiilor nucleare etc.   

• testari periodice ale autovehiculelor   

• testarea prin utilizarea de modele si machete (de exemplu a aeronavelor, navelor, barajelor 

etc.) -activitati ale laboratoarelor politiei   

Aceasta clasa exclude:   

⎯ testarea mostrelor prelevate de la animale, vezi 7500   

⎯ diagnosticarea imaginilor, testarea si analiza mostrelor medicale si dentare, vezi 86  
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7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie  

Această clasă include   

• cercetare - dezvoltare în biotehnologie:  

• cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul ADN/ARN-ului: farmaco-geonomică, 

cercetare genetică, inginerie genetică, ordonare/sinteză/amplificare a ADN-ului, etc.  

• cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul proteinelor şi a altor molecule:  

ordonarea/sinteza/ingineria proteinelor şi peptidelor (inclusiv moleculele de hormoni); 

perfecţionarea metodelor de transmitere a moleculelor pentru medicamente, proteomică, 

izolarea şi purificarea proteinelor, semnalizarea şi identificarea celulelor receptoare  

• cercetare-dezvoltare experimentală asupra culturilor şi ingineriei celulelor şi 

ţesuturilor:culturi de celule/ţesuturi, ingineria ţesutului celular (inclusiv ingineria biomedicală 

şi a ţesutului scheletului), fuziunea celulară, vaccinuri/stimulenţi imunitari, manipularea 

embrionilor  

• cercetare-dezvoltare experimentală asupra proceselor biotehnologice: fermentarea folosind 

bioreactori, bioprelucrarea, biosolubilizarea, bioalbirea, biodesulfurizarea, bioremedierea, 

biofiltrare şi fitoremedierea  

• cercetare-dezvoltare experimentală asupra genelor şi vectorilor ARN: terapie genetică,  

vectori virali  

• cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcţii de baze de date 

în geonomică,  

• secvenţe de proteine; procese complexe de modelare biologică, inclusiv sisteme biologice  

• cercetare-dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte şi procese 

nano/microfabricaţie folosite la construcţia de dispozitive pentru studierea biosistemelor şi 
aplicaţiilor în medicaţie, diagnostice etc  

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie  

Această clasă include:  

⎯ cercetare-dezvoltare experimentală în ştiinţe naturale şi inginerie, altele decât cercetarea şi 

dezvoltarea experimentală biotehnologică:  

⎯ cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale  

⎯ cercetare-dezvoltare în inginerie şi tehnologie  

⎯ cercetare-dezvoltare în ştiinţele medicale  

⎯ cercetare-dezvoltare în ştiinţele agricole  

⎯ cercetare-dezvoltare interdisciplinară, predominantă în ştiinţe naturale şi inginerie  
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Anexa 17 

 

DECLARAŢIE 

pentru respectarea principiilor de incompatibilitate şi confidenţialitate 

 

 

 

Subsemnatul ................, domiciliat in ............, strada ........... nr. ............, județ 

Maramureș, născut la data de .................. in .................., județul .................., având codul 

numeric personal .................... in calitate de ........................ (președinte/membru/secretar) în 

comisia de evaluare privind selecția planurilor de afaceri în cadrul concursului „Antreprenor la 

mine in sat”, organizat în cadrul SA3.3. Derularea concursului de planuri de afaceri 

„Antreprenor la mine in sat”, proiect ,,Chioar-UNITate in DIVERSitate”, Contract 

POCU/138/4/1/114852. 

 
Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului în declaraţii următoarele: 

a) nu mă aflu în nicio situaţie de incompatibilitate cu vreunul dintre participanții la 

concursul  „Antreprenor la mine in sat”; 

b) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu 

vreunul dintre participanții la concursul  „Antreprenor la mine in sat”; 

c) nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul 

procesului de verificare/evaluare a planurilor de afaceri. 

 

Totodata, mă angajez ca voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului dosarelor 

participanților, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către participanți a caror 

dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală 

sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare. 

 

Inţeleg ca în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încalcarea 

prevederilor legislaţiei civile şi penale. 

 

 

 

Data:  

 

PREȘEDINTE / MEMBRU/SECRETAR 

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

 

 

 

 




