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INSTRUCŢIUNI 
 

privind încadrarea activităţilor desfăşurate în economia naţională, în cadrul 
diviziunilor CAEN Rev.2 

(pentru uzul personalului care face codificarea) 
 

La recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, populaţia activă 

înregistrată va fi repartizată pe diviziuni CAEN rev.2 în funcţie de activitatea 

desfăşurată la locul de muncă în care lucrează persoana recenzată. 

 Prin loc de muncă se înţelege, ultima verigă organizatorică (fabrică, secţie, 

atelier, exploatare, etc.) în care se desfăşoară un anumit tip (gen) de activitate în 

cadrul unităţii. 

 În formularul de recensământ (LGP) la caracteristica “Locul de muncă” sunt 

cuprinse informaţii cu privire la: 

a) denumirea completă a unităţii , respectiv a subunităţii în care lucrează persoana 

(caracteristica 33.1); 

b) activitatea principală a unităţii/ subunităţii în care lucrează persoana 

(caracteristica 33.2); 

Prin activitate se înţelege o combinaţie de resurse – echipamente, forţă de 

muncă, tehnici de producţie, fluxuri de informaţii sau produse – din care rezultă 

bunuri sau servicii.  

Pentru a înregistra o unitate într-o diviziune CAEN Rev.2 este necesar să 

determinăm activitatea principală a acesteia. 

Activitatea principală este acea activitate care contribuie în cea mai mare 

măsură la valoarea adăugată a unităţii luate în considerare. Această activitate se 

determină numai la nivelul unităţii înscrise la caracteristica 33.1. 

Activităţile auxiliare sunt indispensabile proceselor de producţie pentru 

realizarea de bunuri şi servicii. Astfel, activităţile auxiliare sunt acelea care există 

doar pentru a sprijini activităţile productive ale unei unităţi.   Aceste activităţi sunt 

asimilate activităţii  principale a unităţii.  
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Astfel, pentru persoanele implicate în activităţile auxiliare ale unităţii, de la 

caracteristica 33.1 (ex.: aprovizionare, transportur, depozitare, contabilitate, reparaţii 

şi întreţinere în regie proprie, etc.), se va aloca codul activităţii principale a unităţii.  

Prin codificare se înţelege operaţiunea de atribuire a unui cod numeric (două 

cifre) conform diviziunilor din Clasificarea activităţilor din economia naţională 

(CAEN Rev.2). 

Această broşură conţine codurile şi denumirile diviziunilor CAEN Rev.2, 

precum şi notele explicative ale acestora. 
 

1) Persoanele vor fi încadrate pe diviziuni CAEN Rev.2, în general în funcţie 

de activitatea subunităţii (fabricii, secţiei, atelierului etc.) în care lucrează sau a 

unităţii, în situaţia când aceasta nu are subunităţi. 

- Dacă o persoană, care îşi desfăşoară activitatea într-un combinat siderurgic, 

lucrează la cocserie – subunitate organizată distinct, a cărei activitate este 

producerea de cocs şi semicocs, va fi încadrată la diviziunea 19; dacă lucrează 

la o carieră de calcar va fi inclusă la diviziunea 08; dacă lucrează la centralele 

termică sau electrică ale combinatului va fi încadrată la diviziunea 35. Aceste 

persoane nu vor fi încadrate în diviziunea 24 “Industria metalurgică”. 

- Persoana care lucrează într-o întreprindere integrată constructoare de maşini 

având locul de muncă în una din secţiile acesteia, ca de exemplu: oţelărie sau 

turnătorie va fi încadrată la diviziunea 24; prelucrări mecanice va fi inclusă la 

diviziunea 25; fabrica de oxigen, se va încadra la diviziunea 20; iar persoanele 

care lucrează în secţia de montaj se vor include la diviziunea în care se 

încadrează produsul finit. 

- În cazul persoanei care lucrează într-o secţie de transporturi organizată distinct, 

în cadrul aceleaşi unităţi, dar prestează servicii pentru alte unităţi, aceasta se va 

include, la diviziunea 49 pentru transporturi terestre. 

- Persoana care are locul de muncă într-o subunitate distinct organizată pentru 

fabricarea ambalajelor necesare desfacerii produselor de bază ale unităţii, se 

încadrează în diviziunea din care fac parte ambalajele respective; de exemplu: 
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ambalaje din lemn la diviziunea 16, din carton la 17, din metal la 25, din 

materiale plastice la 22 etc. 

- Persoana care desfăşoară activitatea într-o subunitate organizată distinct pentru 

lucrări de construcţii de clădiri se încadrează la diviziunea 41. 

- În cazul în care persoana recenzată are locul de muncă într-un atelier sau altă 

subunitate care execută reparaţii şi operaţiuni de întreţinere ale utilajelor 

aparţinând unităţii, se încadrează la activitatea principală a unităţii de la 

caracteristica 33.1. În situaţia în care subunitatea este specializată în lucrări de 

reparaţii şi întreţinere pentru alte unităţi, persoana care are locul de muncă în 

această subunitate se încadrează la în diviziunea 33, cu următoarele excepţii: 

 întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a 

calculatoarelor se include în diviziunea 95; 

 întreţinerea şi repararea autovehiculelor se încadrează la diviziunea 45; 

 reparaţiile de articole personale şi gospodăreşti, ca reparaţii de articole electrice 

şi electronice de uz gospodăresc şi personal se includ la diviziunea 95. 

2) Nu sunt considerate activităţi auxiliare cele desfăşurate de următoarele subunităţi: 
                     

Denumirea subunităţii Cod diviziune CAEN la 

care se încadrează 

- cantină 56 

- şcoală 85 

- dispensar sau cabinet medical 86 

- grădiniţă  85 

- locuinţe de serviciu 68 

- cămine de nefamilişti 55 

- club 93 

- creşă 88 

- bază sportivă 93 
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Personalul ocupat în aceste subunităţi se include în întregime în una din 

diviziunile de mai sus. 

3) Unităţile teritoriale aparţinând ministerelor şi altor organe ale administraţiei 

publice se includ în diviziunea 84, ca de exemplu: inspectoratele şcolare, direcţiile 

sanitare etc., care au ca obiect de activitate executarea în teritoriu a atribuţiilor şi 

sarcinilor organelor centrale. 

4) Persoanele de pază şi protecţie care îşi desfăşoară activitatea în diferite 

unităţi, la locul de muncă se va înscrie “pază şi protecţie” şi vor fi încadrate la 

diviziunea 80, iar pentru personalul de pază şi protecţie salariat al unei unităţi, la 

locul de muncă se va înscrie “activităţi auxiliare”, iar codul va fi cel al activităţii 

principale a unităţii. În aceleaşi situaţii se află şi personalul de întreţinere şi curăţenie 

a clădirilor. 

5) Persoanele care declară că lucrează pe cont propriu, şi pentru care nu   s-au 

înscris date privind activitatea locului de muncă, vor fi încadrate în conformitate cu 

activitatea declarată.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOTĂ: 
 
Pentru încadrarea şi codificarea corectă a persoanelor recenzate, direcţiile  

regionale/direcţiile judeţene de statistică pot folosi suplimentar informaţiile detaliate 
din: CAEN Rev.2, CPSA 2008, REGIS 2 - Registrul statistic al întreprinderilor. 

CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ  
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CAEN Rev.2 
 

(Aprobată prin Ordin nr. 337/2007 conform prevederilor H.G. nr.656 din 1997) 
 

 
Cod                       Denumire diviziune 
 
  01   Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 

  02   Silvicultură şi exploatare forestieră 

  03   Pescuitul şi acvacultura 

  05   Extracţia cărbunelui superior şi inferior 

  06   Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 

  07   Extracţia minereurilor metalifere 

  08   Alte activităţi extractive 

  09   Activităţi de servicii anexe extracţiei 

  10   Industria alimentară 

  11   Fabricarea băuturilor 

  12   Fabricarea produselor din tutun 

  13   Fabricarea produselor textile 

  14   Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

  15   Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, 
            harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 
 
  16   Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia  
            mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 
 

  17   Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 

  18   Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor. 

  19   Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea 
            ţiţeiului 
 

  20   Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 

  21   Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 

  22   Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice. 
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  23   Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 

  24   Industria metalurgică 

  25   Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,  
            utilaje şi instalaţii 
 

  26   Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 

  27   Fabricarea echipamentelor electrice 

  28   Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 

  29   Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi 
            semiremorcilor 
 

  30   Fabricarea altor mijloace de transport 

  31   Fabricarea de mobilă 

  32   Alte activităţi industriale n.c.a. 

  33   Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 

  35   Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer  
            condiţionat 
 

  36   Captarea, tratarea şi distribuţia apei 

  37   Colectarea şi epurarea apelor uzate 

  38   Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a  
            materialelor reciclabile 
 

  39   Activităţi şi servicii de decontaminare 

  41   Construcţii de clădiri 

  42   Lucrări de geniu civil 

  43   Lucrări speciale de construcţii 

  45   Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor  
            şi a motocicletelor 
 

  46   Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 

  47   Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 

  49   Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 

  50   Transporturi pe apă 
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  51   Transporturi aeriene 

  52   Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 

  53   Activităţi de poştă şi de curier 

  55   Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 

  56   Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 

  58   Activităţi de editare 

  59   Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; 
            înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 
 

  60   Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 

  61   Telecomunicaţii 

  62   Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 

  63   Activităţi de servicii informatice 

  64   Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor  
            de pensii 
 

  65   Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia  
            celor din sistemul public de asigurări sociale) 
 
  66   Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri  
            de pensii 
 

  68   Tranzacţii imobiliare 

  69   Activităţi juridice şi de contabilitate 

  70   Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;  
            activităţi de management şi de consultanţă în management 
 

  71   Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 

  72   Cercetare-dezvoltare 

  73   Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 

  74   Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 

  75   Activităţi veterinare 

  77   Activităţi de închiriere şi leasing 

  78   Activităţi de servicii privind forţa de muncă 
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  79   Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare  
            şi asistenţă turistică 
 

  80   Activităţi de investigaţii şi protecţie 

  81   Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 

  82   Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în  
            principal întreprinderilor 
 

  84   Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 

  85   Învăţământ 

  86   Actvităţi referitoare la sanatatea umană 

  87   Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare 

  88   Activităţi de asistenţă socială, fără cazare 

  90   Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 

  91   Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale 

  92   Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 

  93   Activităţi sportive, recreative şi distractive 

  94   Activităţi asociative diverse 

  95   Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 

  96   Alte activităţi de servicii 

  97   Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 

  98 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii  
            destinate consumului propriu 
 

  99       Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 
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CONŢINUTUL (DESCRIEREA) DIVIZIUNILOR CAEN REV.2 

– NOTE EXPLICATIVE – 

 
 
 
 
01  Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 
 

Această diviziune distinge două activităţi de bază: producţia vegetală şi producţia animalieră. 
Această diviziune include şi agricultura organică, precum şi creşterea plantelor şi animalelor 
modificate genetic. 
Se includ activităţi de producţie vegetală pe cîmp şi în sere. 
Sunt incluse de asemenea activităţi de servicii aferente agriculturii, vânătorii şi alte activităţi 
conexe. 
Se acceptă faptul că multe expoataţii agricole au o producţie echilibrată ce cuprinde atât produse 
vegetale cât şi animale şi că ar fi arbitrar să le clasificăm într-o categorie sau alta. 
 

Activitatea agricolă exclude orice prelucrare ulterioară a produselor agricole (clasificate în 
diviziunile 10, 11 şi 12), în afară de cea necesară pregătirii lor pentru vânzarea primară. Pregătirea 
pentru vânzarea primară este inclusă aici. 
Diviziunea exclude activităţile de amenajare a terenului (de ex : terasarea terenului agricol, 
drenarea, pregătirea orezăriilor etc.) precum şi activităţile desfăşurate de achizitori şi asociaţiile 
cooperatiste angajate în comercializarea produselor agricole. 
 
 
02  Silvicultură şi exploatare forestieră 
 

Această diviziune include producţia de buşteni, precum şi extragerea şi colectarea produselor 
nelemnoase şi colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană a pădurilor (exclusiv material 
lemnos). 
Pe lângă producţia de lemn, activităţile forestiere realizează şi produse care, ulterior, sunt supuse 
unei prelucrări minimale, cum sunt lemnele de foc, cărbunele de lemn, aşchiile de lemn şi buştenii 
folosiţi în formă neprelucrată (de exemplu stâlpi de mină, lemn pentru celuloză etc.).Aceste 
activităţi pot fi efectuate atât în păduri naturale cât şi pe plantaţii. 
 

Sunt excluse activităţile de prelucrarea ulterioară a lemnului începând cu despicarea şi rindeluirea 
lemnului, vezi diviziunea 16. 
 
 
03  Pescuitul şi acvacultura 
 

Această diviziune include activităţile de pescuit şi acvacultură, acoperind exploatarea resurselor 
piscicole din mediul marin şi apă dulce, în scopul capturării sau colectării peştelui, crustaceelor, 
moluştelor şi altor vieţuitoare precum şi al altor produse marine (de exemplu, plante acvatice, 
perle, bureţi etc). 
Sunt incluse aici şi activităţile care în mod normal sunt integrate în realizarea producţiei proprii (de 
exemplu însămânţarea stridiilor pentru producţia de perle). Activităţile de servicii conexe 
pescuitului marin sau în ape dulci ori acvacultură sunt incluse în clasele de pescuit sau acvacultură 
corespunzatoare. 
 

Această diviziune nu include construirea şi repararea de nave şi ambarcaţiuni (vezi diviziunile 30 şi 
33) şi nici activităţile de pescuit sportiv sau recreativ (vezi diviziunea 93). Prelucrarea peştelui, a 
crustaceelor sau moluştelor este exclusă, fie că este vorba de uzine amplasate pe uscat sau de 
nave-uzină (vezi diviziunea 10). 
05  Extracţia cărbunelui superior şi inferior 
 

Extracţia combustibililor minerali solizi cuprinde mineritul în subteran sau la suprafaţă şi include 
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operaţiuni (de exemplu, sortarea, curăţarea, compactarea şi alte operatiuni necesare transportului 
etc.) care conduc la obţinerea unui produs ce poate fi comercializat. 
 

Nu include cocsificarea (vezi diviziunea 19), serviciile anexe extracţiei cărbunelui sau lignitului 
(vezi diviziunea 09) sau fabricarea brichetelor (vezi diviziunea 19). 
 
 
06  Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 
 

Această diviziune include producţia de ţiţei brut, forarea şi extragerea ţiţeiului din şisturi 
bituminoase şi nisipuri petrolifere, producţia gazelor naturale şi recuperarea hidrocarburilor lichide. 
Această diviziune include activităţile de exploatare şi/sau dezvoltare a recuzitei pentru câmpurile 
de ţiţei si gaze. Asemenea activităţi pot include săparea şi echiparea puţurilor,  punerea în 
funcţiune a  separatoarelor, a agenţilor dezemulsionanţi, a echipamentului de decantare a mâlului 
şi conductelor de colectare a ţiţeiului brut din teren; precum  şi toate celelalte activităţi pe care le 
implica pregătirea ţiţeiului şi a gazelor naturale, până în momentul expedierii din zona 
producătoare. 
Această diviziune include producţia de ţiţei, forarea şi extragerea ţiţeiului din şisturi bituminoase şi 
nisipuri petrolifere, producţia gazelor şi hidrocarburilor lichide, prin gazeificare, lichefiere şi piroliza 
cărbunelui, în locaţiile miniere. 
 

Această diviziune exclude: 
- servicii anexe în domeniul extracţiei ţiţeiului şi gazelor naturale, executate pe bază de tarif sau 
contract, vezi diviziunea 09; 
- activitatea de explorare a puţurilor de extracţie  a ţiţeiului şi gazelor naturale, vezi diviziunea 09; 
- forajul şi sondajul experimental, vezi diviziunea 09; 
- rafinarea produselor petroliere, vezi diviziunea 19; 
- lucrările de prospecţiuni geofizice, geologie şi supraveghere seismică, vezi diviziunea 71. 
 
 
07  Extracţia minereurilor metalifere 
 

Această diviziune include extracţia minereurilor metalifere, efectuată prin extracţia în subteran sau 
la suprafaţă, pe fundul mării etc.Sunt incluse de asemenea  operaţiunile de preparare şi 
îmbogăţire, cum sunt spargerea, măcinarea, spălarea, uscarea, sinterizarea, calcinarea sau 
percolarea minereurilor, operaţiile de separare gravitaţională sau prin flotaţie. 
 

Această diviziune exclude: 
-prăjirea  piritelor de fier, vezi diviziunea 20; 
-producţia de oxid de aluminiu, vezi diviziunea 24; 
-operarea furnalelor, vezi  diviziunea 24. 
 
 
08  Alte activităţi extractive 
 

Acestă diviziune cuprinde, alături de activitatea de extracţie din exploatări, activităţile de dragare a 
depozitelor aluvionare, de spargere (sfărâmare) a rocilor şi utilizare a nămolurilor saline. Produsele 
sunt utilizate in special in construcţii (de exemplu nisip, piatră etc), în producţia de materiale (de 
exemplu argilă, gips, calcar etc.), în industria produselor chimice etc. 
 

Această diviziune nu cuprinde prelucrarea (excepţie spargerea, rectificarea, tăiere, curăţirea, 
uscarea, separarea şi amestecarea) mineralelor extrase. 
 
 
09  Activităţi de servicii anexe extracţiei 
 

Această diviziune cuprinde servicii specializate anexe extracţiei, furnizate pe bază de tarif sau 
contract. Sunt incluse servicii de explorare prin metode de prospecţiuni tradiţionale, cum ar fi 
prelevarea mostrelor (probelor) şi efectuarea de observaţii geologice, precum şi forarea, forajul de 
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testare şi reforarea puţurilor atît pentru petrol cît şi pentru zăcăminte de minerale feroase sau 
neferoase. Alte servicii specifice cuprind construirea fundaţiilor puţurilor de petrol şi gaze, 
cimentarea coloanei  puţurilor de petrol şi gaze, curăţarea, perforarea  şi pistonarea  puţurilor de 
petrol şi gaze, drenarea şi pomparea minelor, servicii de eliminare a suprasarcinii în mine etc. 
 
 
10  Industria alimentară 
 

Această diviziune include prelucrarea produselor provenite din agricultură, silvicultură şi pescuit şi 
transformarea lor în alimente şi băuturi pentru uzul uman sau animal, şi include producţia 
diverselor produse intermediare care nu constituie în mod direct produse alimentare. Activitatea 
generează adeseori produse secundare de valoare mai mare sau mai mică (de exemplu piei brute 
din abatoare sau turte din seminţe oleaginoase, din producţia de ulei). 
Această diviziune este organizată pe activităţi aferente diferitelor tipuri de produse: carne, peşte, 
fructe şi legume, grăsimi şi uleiuri, produse lactate, produse de morărit, produse de panificaţie şi 
paste făinoase, produse pentru hrana animalelor şi alte produse alimentare. Producţia poate fi 
efectuată pe cont propriu, precum şi pentru terţe părţi, ca în cazul serviciilor din abatoare. 
 

Această diviziune nu include prepararea de mâncăruri pentru consum imediat (de exemplu: în 
restaurante). 
Unele activităţi sunt considerate de prelucrare (de exemplu cele efectuate în brutării, patiserii şi 
unităţi de preparare a produselor din carne etc., care îşi vând producţia proprie), chiar dacă există 
comerţ cu amănuntul prin magazinele proprii ale producătorului.  
Prepararea hranei pentru consum imediat, la locul preparării, este clasificata în diviziunea 56 
(Activităţi de servicii de alimentaţie) 
Producţia hranei pentru animale prin prelucrarea deşeurilor de la abatoare sau din produse 
secundare este clasificată în diviziunea 10, în timp ce prelucrarea deşeurilor de alimente şi băuturi 
în materii prime secundare este clasificată în diviziunea 38, iar eliminarea reziduurilor de alimente 
şi băuturi în diviziunea 38. 
 
 
11  Fabricarea băuturilor 
 

Această diviziune include fabricarea băuturilor, cum sunt băuturile nealcoolice şi apa minerală, 
fabricarea băuturilor alcoolice obţinute în principal prin fermentare, a berii şi vinului şi fabricarea 
băuturilor alcoolice distilate. 
 

Această diviziune exclude: 
- fabricarea sucurilor din fructe şi legume, vezi diviziunea 10; 
- fabricarea băuturilor pe bază de lapte, vezi diviziunea 10; 
- fabricarea produselor din cafea, ceai şi mate, vezi diviziunea 10 ; 
 
 
12  Fabricarea produselor din tutun 
 

Această diviziune include prelucrarea unui produs agricol, tutunul, într-o formă adecvată 
consumului final. 
 
 
 
 
13  Fabricarea produselor textile 
 

Această diviziune cuprinde activităţile de pregătire şi filare a fibrelor textile, precum şi ţesutul 
materialelor textile, finisarea articolelor textile şi a confecţiilor de îmbrăcăminte, fabricarea 
articolelor confecţionate din textile, cu excepţia lenjeriei ( de ex. lenjerie de pat, pături, carpete, 
cordaje etc.).  
 



 

Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN Rev.2 
CAEN 

 14

Cultivarea fibrelor naturale se regăseşte în diviziunea 01, în timp ce fabricarea fibrelor sintetice 
reprezintă un proces chimic ce trebuie să fie clasificat în diviziunea 20. Fabricarea confecţiilor de 
îmbrăcăminte se regăseşte în diviziunea 14. 
 
 
14  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
 

Această diviziune cuprinde toate activităţile de croitorie (pentru confecţii de gata sau de comandă), 
din toate materialele (de exemplu, piele, ţesături, materiale tricotate şi croşetate etc.), a tuturor 
articolelor de îmbrăcăminte (de exemplu, haine, lenjerie pentru bărbaţi, femei şi copii; 
îmbrăcăminte pentru lucru, de oraş sau de purtare etc.) şi a accesoriilor. Nu se face nicio distincţie 
între îmbrăcămintea pentru adulţi şi îmbrăcămintea pentru copii, sau între îmbrăcămintea modernă 
şi cea tradiţională. Diviziunea 14 include de asemenea industria blănurilor (blănuri şi haine de 
blană). 
 
 
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor ; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, 

 harnaşamentelor şi încălţămintei ; prepararea şi vopsirea blănurilor 
 

Această diviziune cuprinde prepararea şi vopsirea blănurilor, tratarea cu tananţi a pieilor brute şi 
fabricarea de produse finite din piele. Este inclusă de asemenea fabricarea produselor similare din 
alte materiale (imitaţie din piele şi înlocuitori din piele), cum ar fi încălţămintea din cauciuc, 
articolele de voiaj din materiale textile etc. Produsele fabricate din înlocuitori din piele sunt incluse 
aici, întrucât realizarea acestora se face în mod similar celor din piele (de exemplu, articole de 
voiaj) şi sunt produse adesea în aceeaşi unitate. 
 
 
16  Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia  
      mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 
 

Această diviziune include fabricarea produselor din lemn, cum sunt cheresteaua, placajul, 
furnirurile, ambalaje din lemn, podelele, grinzile şi construcţiile prefabricate din lemn. 
Procesele de producţie includ operaţii ca: tăierea, rindeluirea, fasonarea, laminarea şi asamblarea 
produselor din lemn, pornind de la tăierea buştenilor sau de la producerea cherestelei, urmând 
apoi operaţiuni de prelucrare cu diferite unelte şi utilaje. Cheresteaua sau alte produse fasonate 
din lemn pot fi de asemenea rindeluite sau lustruite ulterior şi asamblate în produse finite, cum sunt 
ambalajele din lemn. 
Exceptând activitatea de tăiere cu fierăstrăul, această diviziune este structurată în principal, pe 
baza produselor specifice fabricate. 
 

Această diviziune nu include fabricarea mobilei (vezi diviziunea 31) sau instalarea (montarea) 
elementelor de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii din lemn (vezi diviziunea 43). 
 
 
17  Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 
 

Această diviziune include fabricarea celulozei, hârtiei şi produselor din hârtie reciclată. Activităţile 
de fabricare a acestor produse sunt grupate împreună deoarece ele constituie o serie de procese 
integrate pe verticală. Într-o unitate se desfăşoară adesea mai mult de o activitate. 
Există în esenţă trei activităţi: 
- fabricarea celulozei care implică separarea fibrelor de celuloză de impurităţi de lemn sau 
obţinerea de celuloză prin topirea hârtiei uzate şi amestecarea acesteia cu mici cantităţi de reactivi 
pentru a întări legătura dintre fibre  
- fabricarea hârtiei implică turnarea celulozei peste o reţea de fibre în mişcare astfel încât să se 
formeze o foaie continuă. Produsele de papetărie sunt fabricate din hârtie sau alte materiale prin 
diverse tehnici.  
- articolele din hârtie pot fi tipărite (de exemplu,: tapetul de hârtie, hârtia de ambalaj pentru cadouri 
etc.), cu excepţia  cazurilor în care tipărirea de informaţii reprezintă scopul principal. 
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Producţia de celuloză, hârtie şi carton în vrac (masă nedivizată) este inclusă în diviziunea 17. 
 
 
18  Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 
 

Aceasta diviziune include tipărirea de produse cum sunt ziare, cărţi, periodice, formulare 
comerciale, felicitări şi alte materiale şi lucrări anexe, cum sunt lucrările de legătorie, serviciile de 
înregistrare pe suporturi şi digitalizarea imaginiilor.  
Activităţile anexe incluse aici sunt parte integrantă a industriei poligrafice şi acestea furnizează 
aproape întotdeauna un produs (o placă tipografică, o carte legată sau un compact-disc ori un 
fişier) care este parte integrantă a industriei poligrafice.  
Procesele utilizate in industria poligrafică includ o mare varietate de metode de transfer a 
imaginilor de pe un clişeu, ecran sau fişier electronic pe un suport din hârtie, material plastic, 
metal, material textil sau lemn. 
Cele mai utilizate metode de transfer al unei imagini de pe o placă tipografică sau ecran pe un 
mediu sunt reprezentate de tipărirea litografică, gravare sau tipăritea flexografică. Adesea fişierele 
de calculator sunt utilizate in scopul acţionării directe a mecanismului de tipărire pentru a creea 
imaginea sau pentru a fi utilizate de alte tipuri de echipamente (imprimante digitale sau  
nonimpact/cu jet). Deşi tipărirea si editarea se pot efectua de către aceeaşi unitate (de exemplu, 
un ziar), aceste activităţi, distincte, sunt tot mai rar efectuate in aceeaşi locaţie. 
Această diviziune include, de asemenea, reproducerea înregistrărilor, cum sunt CD-uri, înregistrări 
video, programe de calculator (software), pe discuri sau benzi, etc. 
 
 
19  Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea  
      ţiţeiului 
 

Această diviziune include transformarea petrolului brut şi a cărbunelui în produse finite. Procesul 
dominant este rafinarea petrolului care implică separarea petrolului brut în produse componente 
prin tehnici de cracare  
şi distilare. 
Această diviziune include de asemenea fabricarea, pentru uzul propriu, a unor produse 
caracteristice (cocs, butan, propan, benzină, kerosen, ulei combustibil) precum şi servicii de 
prelucrare ( de exemplu rafinare) pentru terţi.  
Această diviziune include fabricarea gazelor (etan, propan, butan) ca produse de rafinărie. 
 

Nu este inclusă fabricarea unor astfel de gaze în alte unităţi (vezi diviziunea 20), fabricarea gazelor 
industriale (vezi diviziunea 20), extracţia gazelor naturale (metan, etan, butan, propan) (vezi 
diviziunea 06) şi fabricarea combustibililor gazoşi, alţii decât cei proveniţi din prelucrarea petrolului 
[de exemplu, gaz provenit din prelucrarea cărbunelui, din apă gazoasă, din procese gazogene, din 
uzine de gaz (vezi diviziunea 35)].  
Fabricarea produselor petrochimice din petrol rafinat este clasificată la diviziunea 20. 
 
 
 
20  Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 
 

Această diviziune se bazează pe transformarea materiilor prime organice şi anorganice printr-un 
proces chimic şi realizarea de produse. Diviziunea cuprinde producţia substanţelor chimice de 
bază şi fabricarea produselor intermediare şi finale obţinute prin prelucrarea ulterioară a 
substanţelor chimice de bază. 
 
 
21  Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 
 

Această diviziune include fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor 
farmaceutice. 
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Această diviziune include şi fabricarea produselor chimice medicinale şi a produselor naturiste. 
 
 
22  Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 
 

Industria de prelucrare a cauciucului şi a maselor plastice se caracterizează prin materiile prime 
utilizate. Aceasta nu înseamnă însă, că toate produsele fabricate din aceste materiale se 
încadrează, in mod necesar, în această diviziune. 
 
 
23  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 
 

Această diviziune include activităţile de prelucrare a unei singure substanţe de origine minerală. 
Această diviziune include fabricarea sticlei şi a articolelor de sticlă (de exemplu, sticla plată, 
recipiente de sticlă, fibre de sticlă, articole tehnice din sticlă etc.); a articolelor din ceramică, dale şi 
pardoseli din argilă arsă, ciment şi ipsos, de la materii prime până la realizarea de produse finite.  
Prelucrarea pietrei brute, a pietrei finisate  şi a altor produse minerale este, de asemenea, inclusă 
în această diviziune. 
 
 
24  Industria metalurgică 
 

Această diviziune include activităţi de turnare şi/sau rafinare a metalelor feroase şi neferoase din 
minereu, lingouri sau deşeuri, utilizând tehnologii metalurgice diverse. Această diviziune cuprinde 
şi fabricarea de aliaje metalice şi superaliaje, prin introducerea de elemente chimice în metalele 
pure. Produsele rezultate după topire şi rafinare, de obicei sub formă de lingouri, sunt prelucrate 
prin laminare, tragere sau extrudare, pentru a obţine table, benzi, bare, tije, sârmă sau fire, ţevi şi 
diferite profiluri, ori sunt folosite, în stare topită, la realizarea de piese turnate şi de alte produse 
metalice. 
 
 
25  Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini,  
      utilaje şi instalaţii 
 

Această diviziune cuprinde fabricarea produselor din metal (containere, structuri şi alte părţi 
componente), de obicei cu o funcţie statică, imobilă, spre deosebire de diviziunile următoare  26-
30,  care se referă la combinaţii sau ansamblări ale unor astfel de produse metalice (uneori cu alte 
materiale) în unităţi complexe care, dacă nu sunt în totalitate electrice, electronice sau optice, 
functionează cu părţi componente mobile. Fabricarea armamentului şi  muniţiei este de asemenea 
inclusă în această diviziune. 
 

Această diviziune exclude: 
- activităţi ale unităţilor specializate de reparaţii şi întreţinere, vezi diviziunea 33; 
- instalarea specializată a maşinilor şi a altor bunuri  în clădiri, vezi  diviziunea 33. 
26  Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 
 

Această diviziune cuprinde fabricarea calculatoarelor, a echipamentelor periferice, a 
echipamentelor de comunicaţii şi a produselor electronice similare, precum şi fabricarea 
componentelor pentru aceste produse.  
Diviziunea cuprinde de asemenea  fabricarea produselor electronice de larg consum, fabricarea de 
echipamente de măsură, verificare, navigaţie, fabricarea de echipamente de radiologie, 
electrodiagnostic şi electroterapie, fabricarea de echipamente şi instrumente optice şi fabricarea 
suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor. 
 
 
27  Fabricarea echipamentelor electrice 
 

Această diviziune cuprinde fabricarea produselor care generează, distribuie şi utilizează energie 
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electrică. De asemenea  diviziunea include şi fabricarea de echipamente electrice de iluminat, de 
semnalizare şi aparate electrocasnice. 
 

Această diviziune exclude fabricarea produselor electronice (vezi diviziunea 26). 
 
 
28  Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. 
 

Această diviziune cuprinde  fabricarea de maşini şi echipamente care acţionează în mod 
independent asupra materialelor, fie in mod mecanic, fie termic, sau execută operaţiuni pe 
materiale (cum ar fi manipulare, pulverizare, cântărire sau ambalare), incluzând componentele lor 
mecanice care produc şi aplică forţă, şi părţile lor componente. Această categorie include 
dispozitive fixe şi mobile sau portabile, indiferent dacă sunt  destinate utilizării industriale, în 
construcţii, în agricultură sau sunt de uz casnic. Fabricarea echipamentelor speciale pentru 
transportul de pasageri sau de mărfuri, în unităţi de producţie, aparţine, de asemenea, acestei 
diviziuni. 
Această diviziune cuprinde fabricarea maşinilor cu destinaţie specifică, de exemplu maşini pentru 
utilizarea exclusivă într-o activitate sau un mic grup de activităţi, şi fabricarea maşinilor de utilizare 
generală, de exemplum, maşini care se folosesc într-o gamă largă de activităţi. Această diviziune 
include de asemenea şi fabricarea altor maşini cu destinaţie specifică, neincluse în altă parte în 
clasificare, utilizate sau nu într-un proces de fabricaţie, cum ar fi echipamentul din parcurile de 
distracţii, echipamentul automat din popicării etc. 
 

Această diviziune exclude fabricarea produselor metalice  de uz general (diviziunea 25), fabricarea 
dispozitivelor de control asociate, calculatoarelor, echipamentelor de  măsură şi verificare, 
aparatelor pentru distribuţie şi comandă electrică (diviziunile 26 şi 27) şi fabricarea autovehiculelor 
de utilizare generală (diviziunile 29 şi 30). 
 
 
29  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 
 

Această diviziune cuprinde fabricarea de autovehicule pentru transportul de pasageri sau de 
mărfuri. Este inclusă aici şi fabricarea diferitelor piese şi accesorii, precum şi fabricarea remorcilor 
şi a semi-remorcilor.  
 

Întreţinerea şi repararea vehiculelor produse în această diviziune sunt clasificate în diviziunea 45. 
 
 
30  Fabricarea altor mijloace de transport 
 

Această diviziune cuprinde fabricarea echipamentelor de transport cum ar fi: nave şi bărci, material 
rulant şi locomotive pentru căile ferate, aeronave şi nave spaţiale precum şi fabricarea de părţi 
pentru acestea. 
 
31  Fabricarea de mobilă 
 

Această diviziune cuprinde fabricarea mobilei şi a produselor conexe din orice material, cu 
excepţia pietrei, betonului şi ceramicii. Procesele utilizate în fabricarea mobilei sunt metode 
standard de modelare a materialelor şi de asamblare a componentelor, inclusiv debitarea, 
fasonarea şi laminarea. Proiectarea articolelor, atât pentru calităţile lor estetice, cât şi pentru cele 
funcţionale, reprezintă un aspect important al procesului de producţie. 
 

Unele din procesele utilizate în fabricarea mobilei sunt similare proceselor care se utilizează în alte 
zone ale industriei prelucrătoare. De exemplu, debitarea şi asamblarea apar în producţia de grinzi 
din lemn care sunt clasificate în diviziunea 16 (Fabricarea lemnului şi a produselor din lemn). 
Totuşi, procesele multiple fac distincţia între fabricarea mobilei din lemn şi fabricarea produselor 
din lemn. În mod similar, fabricarea mobilierului metalic utilizează tehnici care sunt folosite şi în 
fabricarea produselor obţinute prin laminare, clasificate în diviziunea 25 (Industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din metal). Procesul de fasonare pentru mobilierul din material plastic este 
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similar fasonării altor produse din material plastic. Totuşi, fabricarea mobilierului din material plastic 
tinde să fie o activitate specializată. 
 
 
32  Alte activităţi industriale n.c.a. 
 

Această diviziune cuprinde fabricarea unei varietăţi de bunuri care nu sunt cuprinse în alte părţi ale 
clasificării. Deoarece aceasta este o diviziune reziduală, procesele de producţie, materiile prime şi 
utilizarea mărfurilor, produsele pot varia considerabil, aici neaplicându-se criteriile obişnuite pentru 
gruparea activităţilor în diviziuni. 
 
 
33  Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 
 

Această diviziune include activităţile specializate de reparaţii  şi întreţinere a bunurilor produse de 
industria prelucrătoare cu scopul de a repune în stare de funcţionare maşinile, echipamentele şi 
alte produse. Este inclusă şi întreţinerea curentă sau service-ul  acestor produse, pentru a asigura  
funcţionarea lor eficientă şi a preveni defecţiunile şi reparaţiile corespunzătoare. 
Această diviziune include numai activităţi specializate de reparaţii şi întreţinere. O parte însemnată 
din volumul de reparaţii se efectuează şi de către producătorii maşinilor, echipamentelor şi altor 
bunuri, caz în care clasificarea unităţilor angajate în aceste activităţi (de reparatii şi producţie) se 
face potrivit regulei de determinare a activităţii principale utilizând valoarea adăugată, ceea ce 
conduce adeseori la încadrarea acestor activităţi combinate ( producţie–reparaţii) în clasele 
aferente producţiei bunurilor. Acelaşi principiu se aplică pentru combinaţiile comerţ-reparaţie. 
Reconstruirea sau refabricarea maşinilor şi a echipamentului este considerată fabricaţie. 
Repararea şi întreţinerea bunurilor care sunt utilizate ca bunuri de capital, precum şi în calitate de 
bunuri de consum, este clasificată de obicei ca reparaţie şi întreţinere a bunurilor de uz 
gospodăresc (de exemplu, repararea  mobilierului de birou şi a celui de uz casnic, vezi 95). În 
această diviziune este inclusă de asemenea activitatea de instalare specializată a maşinilor. 
Totuşi, instalarea echipamentului care face parte integrantă din clădiri sau structuri similare, cum 
este instalarea cablajului electric, instalarea scărilor rulante sau instalarea sistemelor de aer 
condiţionat, se clasifică ca şi activitatea de  construcţie. 
 

Această diviziune exclude: 
- curăţarea maşinilor industriale, vezi diviziunea 81; 
- repararea şi întreţinerea computerelor şi a echipamentului de comunicaţii, vezi diviziunea 95; 
- repararea şi  întreţinerea bunurilor de uz gospodăresc, vezi diviziunea 95. 
 
 
 
 
35  Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer  
      condiţionat 
 

Această diviziune cuprinde activitatea de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale, a 
aburului, apei calde şi a celor similare, printr-o infrastructură permanentă (reţea) de linii electrice, 
conducte şi ţevi. Dimensiunea reţelei de distribuţie nu constituie un factor decisiv; secţiunea 
include de asemenea distribuţia energiei electrice, a gazelor, aburului şi apei calde şi a celor 
similare, în parcurile industriale sau clădiri rezidenţiale. Prin urmare, această diviziune include 
activitatea unităţilor furnizoare de energie electrică şi gaze, care generează, controlează şi 
distribuie energie electrică sau gaze. Diviziunea include de asemenea furnizarea de abur şi de aer 
condiţionat. 
 

Această diviziune exclude activitatea unităţilor furnizoare de apă şi servicii de salubritate, vezi 
diviziunile 36 şi 37. Această diviziune exclude de asemenea transportul gazelor prin conducte 
(conducte magistrale de mare distanţă). 
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36  Captarea, tratarea şi distribuţia apei 
 

Această diviziune include captarea, tratarea şi distribuţia apei pentru necesităţi menajere şi 
industriale. Este inclusă captarea apei din diverse surse, precum şi distribuţia ei prin diverse 
mijloace. 
 
 
37  Colectarea şi epurarea apelor uzate 
 

Această diviziune include activitatea de exploatare a sistemelor de canalizare sau a unităţilor care 
colectează, epurează sau evacuează apele uzate. 
 
 
38  Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a    
       materialelor reciclabile 
 

Această diviziune include colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor. De asemenea include 
transportul local al deşeurilor şi activitatea instalaţiilor de recuperare a materialelor reciclabile 
(adică acelea care sortează materialele reciclabile dintr-un flux de deşeuri). 
 
 
39  Activităţi şi servicii de decontaminare 
 

Această diviziune include furnizarea serviciilor de decontaminare, de exemplu dezinfectarea şi 
curăţarea clădirilor şi terenurilor, solului, apei de suprafaţă sau freatice contaminate. 
 
 
41  Construcţii de clădiri 
 

Această diviziune include construcţia clădirilor de toate tipurile. Include lucrări noi, reparaţii, 
completări şi modificări, înălţarea de clădiri sau structuri din prefabricate pe şantier şi, de 
asemenea, construcţiile cu caracter temporar. Este inclusă aici construcţia integrală a clădirilor 
pentru birouri, magazine şi a altor clădiri publice şi utilitare, clădiri pentru ferme etc. 
 
 
 
 
 
42  Lucrări de geniu civil 
 

Această diviziune include construcţii generale pentru obiective de geniu civil. Sunt incluse aici 
lucrările noi, reparaţiile, completările şi modificările, ridicarea de structuri din prefabricate pe şantier 
şi de asemenea construcţiile cu caracter temporar. Diviziunea include construcţiile de geniu civil, 
cum ar fi autostrăzi, străzi, poduri, tuneluri, căi ferate, aerodromuri, porturi şi alte proiecte 
hidrotehnice, sisteme de irigaţii, sisteme de canalizare, facilităţi industriale, conducte şi linii 
electrice, unităţi sportive în aer liber etc. Lucrările se pot desfăşura pe cont propriu, pe bază de 
onorarii sau contract. Porţiuni din lucrări, sau uneori  întreaga activitate  practică, pot fi executate 
de către subcontractori. 
 
 
43  Lucrări speciale de construcţii 
 

Această diviziune include lucrările speciale de construcţii, adică de realizare a  unor părţi din 
clădirile şi lucrările de geniu civil sau de pregătire a acestora. De obicei, este vorba de  
specializarea într-un singur domeniu comun diferitelor structuri, necesitând calificare sau 
echipament specializat. 
 Sunt incluse activităţi ca:  
- fixarea pilonilor, lucrări  de fundaţii, lucrări de armare, lucrări de betonare, zidării, schelărie, 



 

Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN Rev.2 
CAEN 

 20

fixarea acoperişului etc. Aici se incadreaza si înălţarea structurilor de oţel, cu condiţia ca piesele 
componente să nu fie produse de aceeaşi unitate. Lucrările speciale de construcţii sunt executate 
cel mai adesea în regim de  subcontractare, în timp ce reparaţiile  sunt efectuate direct pentru 
posesorul construcţiei. 
- finisarea clădirilor şi lucrările de instalare a tuturor tipurilor de utilităţi care fac construcţia să 
funcţioneze.  
Aceste lucrări sunt de obicei efectuate la locul construcţiei, deşi părţi ale lucrării pot fi executate  în 
ateliere speciale.  
- lucrări tehnico-sanitare, instalarea  sistemelor de încălzire şi de aer condiţionat, antene, sisteme 
de alarmă şi alte lucrări de instalaţii electrice, sisteme de aspersoare, lifturi şi scări rulante etc.  
- lucrări de izolaţii (hidro şi termo-izolaţii, izolaţie fonică), lucrări de montaj al instalaţiilor frigorifice 
comerciale, instalarea sistemului de iluminat şi a sistemelor de semnalizare pentru drumuri, căi 
ferate, aeroporturi, porturi etc., precum şi reparaţiile mai sus memţionate. 
Activităţile de finisare a clădirilor cuprind acele activităţi care contribuie la finalizarea sau finisarea 
unei construcţii, cum ar fi: montări de  geamuri, tencuieli, vopsitorie, pardosire sau acoperirea 
pereţilor cu plăci de ceramica sau  cu alte materiale ca parchet, mochetă, tapet etc., lustruirea 
pardoselilor, lucrări de dulgherie fină, lucrări pentru acustică specială, curăţarea exteriorului etc. şi 
reparaţiile lucrărilor mai sus menţionate. 
Închirierea echipamentelor de construcţie cu operator este clasificată potrivit activităţii de 
construcţii efectuată cu acest echipament. 
 
 
45  Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi 
      a motocicletelor 
 

Această diviziune include toate activităţile (cu excepţia fabricării şi închirierii) privind  
autovehiculele şi motocicletele, inclusiv camioane, cum ar fi  vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul 
a vehiculelor noi şi second-hand, repararea şi întreţinerea vehiculelor şi vânzarea cu ridicata şi cu 
amănuntul  a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule şi motociclete. Sunt incluse de asemenea 
activităţi ale agenţilor comisionari implicaţi în vânzarea cu ridicata sau cu amănuntul a vehiculelor, 
vânzarea cu ridicata a autoturismelor la licitaţie sau prin  internet. 
Această diviziune include de asemenea activităţi ca spălarea, lustruirea vehiculelor etc. 
 

Această diviziune nu include vânzarea cu amănuntul a carburanţilor şi a produselor de răcire sau 
lubrifiere sau activităţi de închiriere a autovehiculelor sau motocicletelor. 
 
46  Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 
 

Această diviziune include comerţul cu ridicata pe cont propriu sau pe bază de tarif sau contract 
(intermediari) referitor la comerţul cu ridicata intern, precum şi la comerţul cu ridicata internaţional 
(import/export). 
Vânzarea cu ridicata este revânzarea (vânzare fără transformare) bunurilor noi şi a celor folosite, 
către comercianţii cu amănuntul, către utilizatorii industriali, comerciali sau profesionali, ori către 
alţi vânzători cu ridicata ce activează ca agenţi sau brokeri în cumpărarea mărfii pentru ei, sau 
pentru vânzarea mărfii către alte persoane sau firme. Principalele tipuri de activităţi incluse sunt 
cele desfăşurate de comercianţii cu ridicata, adică acei care îşi însuşesc titlul asupra mărfii pe care 
o vând, cum ar fi:  vănzătorii cu ridicata sau misiţii; distribuitorii industriali; exportatorii, importatorii 
şi asociaţiile cooperatiste cumpărătoare; sucursalele şi birourile comerciale (dar nu magazinele 
pentru desfacerea cu amănuntul) ce sunt menţinute de unităţile industriale sau miniere, separat de 
locurile de producţie respective, în scopul de a desfăşura activităţi de marketing legate de 
produsele lor şi care nu se limitează doar la preluarea de comenzi ce urmează a fi onorate prin 
expediţie directă de la uzinele sau minele respective. Sunt incluşi, de asemenea, brokerii de 
mărfuri şi bunuri de consum, comercianţii cu comision, agenţii comerciali şi asamblorii, 
cumpărătorii de mărfuri în vrac şi asociaţiile cooperatiste angajate în desfacerea pe piaţă a  
produselor agricole. 
Vânzătorii cu ridicata, adeseori asamblează fizic, sortează şi triază mărfurile aflate în loturi mari, 
porţionează, reambalează şi redistribuie în loturi mai mici, de exemplu, produse farmaceutice; 
depozitează, refrigerează, livrează şi instalează bunuri, se angajează în activităţi promoţionale  
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pentru clienţii lor şi proiectează etichete. 
 

Această diviziune exclude: 
- vânzarea cu ridicata a autovehiculelor, rulotelor şi motocicletelor, vezi diviziunea 45; 
- vânzarea cu ridicata a accesoriilor pentru autovehicule, vezi diviziunea 45; 
- închirierea  şi leasing-ul de mărfuri, vezi diviziunea 77; 
- ambalarea mărfurilor solide şi îmbutelierea mărfurilor lichide sau gazoase, inclusiv amestecarea 
şi filtrarea, pentru terţe părţi, vezi diviziunea 82. 
 
 
47  Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 
 

Această diviziune include revânzarea (vânzarea fără transformare) de mărfuri noi sau folosite, în 
principal către marele public, pentru consum sau  utilizare personală ori casnică, prin: magazine, 
supermagazine, standuri, case de comenzi prin poştă, vânzători ambulanţi, cooperative de 
consum, etc. 
Comerţul cu amănuntul este clasificat, în primul rând, după tipul unităţii de desfacere a mărfii : 
comerţ cu  amănuntul în magazine şi comerţ cu amănuntul neefectuat prin magazine.  
Comerţul cu amănuntul în magazine include comerţul cu amănuntul de mărfuri folosite .  
Pentru comerţul cu amănuntul în magazine, există şi o altă distincţie, între comerţul cu amănuntul 
în magazine specializate şi comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate  
Mărfurile comercializate în această diviziune sunt limitate la bunurile care de obicei sunt 
considerate a fi de larg consum. Prin urmare, mărfurile care nu sunt de larg consum sunt excluse 
(exemplu: cerealele, minereurile, maşinile industriale etc.).  
Această diviziune include de asemenea unităţi angajate în vânzarea către publicul larg, de  
produse cum ar fi calculatoare, articole de papetărie, vopsele sau cherestea, deşi aceste produse 
nu sunt, poate, pentru uz personal sau gospodăresc. Manipularea, care este in mod normal inclusă 
în activitatea de comerţ nu afectează caracteristicile mărfurilor şi poate include, de asemenea, 
sortarea, separarea, amestecarea şi ambalarea. 
Această diviziune include de asemenea comerţul cu amănuntul prin comisionari şi activităţile 
caselor de licitaţie cu amănuntul. 
 

Această diviziune exclude: 
- vânzarea  de către fermieri a produselor proprii, vezi diviziunea 01; 
- fabricarea şi vânzarea producţiei proprii, care în general este clasificată drept industria 
prelucrătoare  în diviziunile 10-32; 
- vânzarea de  autovehicule, motociclete şi piese ale acestora, vezi diviziunea 45; 
- comerţul cu cereale, minereuri, ţiţei brut, produse chimice pentru industrie, fier şi oţel, maşini şi 
echipamente industriale, vezi diviziunea 46; 
- vânzarea de  alimente şi băuturi pentru consum în localuri şi vânzarea preparatelor alimentare la 
pachet, vezi diviziunea 56; 
- închirierea de bunuri personale şi gospodăreşti pentru  publicul larg, vezi diviziunea 77. 
 
 
49  Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 
 

Această diviziune include activitatea de transport de călători şi mărfuri pe drumuri şi pe calea 
ferată, precum şi transportul de mărfuri prin conducte. 
 
 
50  Transporturi pe apă 
 

Această diviziune include transportul de pasageri sau mărfuri pe apă, pe bază de grafic sau nu. 
Sunt incluse de asemenea activităţile de remorcare şi împingere a bărcilor, activităţile de 
exploatare a ambarcaţiunilor de croazieră sau de agrement, a feriboturilor, taxiurilor de apă etc.  
 

Această diviziune exclude activităţile restaurantelor şi barurilor de la bordul navelor (vezi diviziunea 
56), dacă sunt desfăşurate de unităţi distincte 
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51  Transporturi aeriene 
 

Această diviziune include transportul aerian sau spaţial al pasagerilor sau mărfurilor. 
 

Această diviziune exclude : 
- stropirea recoltelor, vezi diviziunea 01; 
- revizia aeronavelor sau a motoarelor de aeronave, vezi diviziunea 33; 
- activitatea aeroporturilor, vezi diviziunea 52; 
- activităţi de publicitate aeriană, vezi diviziunea 73; 
- activităţi de fotografiere aeriană, vezi diviziunea 74. 
 
 
52  Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 
 

Această diviziune include activităţile de depozitare şi activităţile auxiliare transporturilor, cum ar fi 
activitatea de exploatare a infrastructurilor de transport (de exemplu, aeroporturi, porturi, tunele, 
poduri etc.), activităţile agenţiilor de transport precum şi activităţile de  manipulare a încărcăturilor. 
 
 
53  Activităţi de poştă şi de curier 
 

Această diviziune include activităţile poştale şi de curierat, cum sunt ridicarea, transportul şi 
livrarea scrisorilor şi coletelor, desfăşurate sub egida diverselor acorduri. Sunt incluse de 
asemenea serviciile de livrare locală şi mesagerie locală. 
 
 
55  Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
 

Această diviziune include asigurarea cazării de scurtă durată, pentru turişti sau alţi călători.Este 
inclusă de asemenea asigurarea cazării pe termen lung pentru studenţi, muncitori şi alte 
persoane.Unele unităţi pot oferi numai cazare, în timp ce altele asigură o combinaţie de servicii: de 
cazare, masă şi/sau recreative. 
 

Această diviziune exclude activităţi privind  asigurarea reşedinţelor pe termen lung, apartamente, 
de obicei închiriate, lunar sau anual, clasificate în tranzacţii imobiliare (Diviziunea 68). 
 
 
56  Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 
 

Această diviziune include activităţi de servire a mâncării şi băuturii, furnizarea de  mese complete 
sau de băuturi destinate consumului imediat, fie în restaurante tradiţionale sau în restaurante cu 
autoservire, fie la standuri permanente sau temporare, cu sau fără scaune. Determinant este faptul 
că mâncărurile sunt oferite pentru consumul imediat, şi nu tipul de unitate care le asigură. 
 

Este exclusă pregătirea mâncărurilor ce nu sunt destinate consumului imediat sau pregătirea  
hranei considerate a nu constitui o masă (vezi diviziunile 10, Industria alimentară şi 11, Fabricarea 
băuturilor). Este exclusă, de asemenea, vânzarea de alimente care nu sunt fabricate cu surse 
proprii, care nu se consideră a fi o masă sau a meselor care nu sunt destinate consumului imediat 
(vezi diviziunile 46 şi 47 ). 
 
 
58  Activităţi de editare 
 

Această diviziune include editarea cărţilor, broşurilor, pliantelor, dicţionarelor, enciclopediilor,  
atlaselor, hărţilor, etc.; editare ziarelor, revistelor şi periodicelor; editarea repertoarelor, a listelor de 
adrese şi a altor publicaţii similare, precum şi editarea produselor software. Editarea include 
achiziţia drepturilor de reproducere asupra conţinutului (produse informaţionale) şi punerea la 
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dispoziţia publicului larg prin angajarea în (sau aranjarea pentru) reproducerea şi distribuţia acestui 
conţinut în diferite forme. Toate formele posibile de publicare (în formă tipărită, electronică sau 
audio, Internet, ca produse multimedia, cum ar fi CD-ROM-urile etc.), excepţie făcând editarea 
filmelor cinematografice, sunt incluse în această diviziune. 
 

Această diviziunea exclude editarea filmelor cinematografice, casetelor video şi filmelor pe DVD 
sau pe suporturi de înregistrare similare (diviziunea 59) şi producţia de ,,copii master’’ pentru 
materiale audio (diviziunea 59). Sunt excluse de asemenea, tipărirea şi multiplicările 
(reproducerile) înregistrărilor media (vezi diviziunea 18). 
 
 
59  Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;    
      înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală 
 

Această diviziune include: producţia de filme artistice şi documentare, realizate  pe peliculă, casete 
video sau discuri, cu destinaţia de a fi  proiectate direct în săli de spectacole sau de a fi difuzate la 
televiziune; activităţile conexe, cum ar fi redactarea, montajul,  postsincronizarea etc.; distribuţia de 
filme cinematografice şi alte producţii de filme către alte industrii; proiectarea de filme 
cinematografice şi de alte filme. Cumpărarea şi vânzarea drepturilor de distribuţie a filmelor 
cinematografice şi a altor filme, sunt incluse aici. Această diviziunea include, de asemenea, 
activităţi de înregistrări audio, adică producţia de  înregistrări audio master, lansarea, promovarea 
şi distribuirea lor, activitatea de editare de cărţi de muzică precum şi activităţi de servicii pentru 
realizarea înregistrărilor audio, în studio sau în altă locaţie. 
 
 
60  Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 
 

Această diviziune cuprinde activităţile de creare a conţinutului ce urmează a fi difuzat sau de 
achiziţie a  dreptului de a distribui şi ulterior de a difuza acel conţinut, cum ar fi: programe de radio, 
de televiziune şi programe digitale de divertisment, ştiri şi similare. Este  inclusă de asemenea şi 
transmisia digitală de programe radio sau TV. Transmisia poate fi executată prin utilizarea a 
diverse tehnologii, prin unde radio, prin satelit, prin reţele de cablu sau prin internet. Această 
diviziune include de asemenea producţia de programe care sunt de obicei de format restrâns 
(format limitat, cum ar fi ştiri, emisiuni sportive, programe educaţionale şi programe orientate către 
tineret), pe bază de abonament sau comision, pentru difuzarea ulterioară către public. 
 

Această diviziune exclude distribuţia prin cablu şi transmiterea altor programe pe bază de 
abonament (vezi diviziunea 61) 
 
 
61  Telecomunicaţii 
 

Această diviziune cuprinde activităţile de  exploatare, întreţinere şi acces la facilităţile pentru 
telecomunicaţii şi activităţi de servicii anexe, cum ar fi activităţi de transmitere a  vocii, a datelor, 
textului, sunetului şi a  imaginilor prin fir. Facilităţile de transmisie care efectuează activităţi de 
telecomunicaţii se bazează fie pe o singură tehnologie fie pe o combinaţie de tehnologii. Elementul 
comun al activităţilor clasificate în această diviziune este transmiterea informaţiilor, fără implicaţii în 
crearea acestora.  
 
 
62  Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 
 

Această diviziune include activităţi prin care se oferă expertiză în domeniul tehnologiei informatiei: 
scrierea, modificarea, testarea şi asistenţă în domeniul software; planificarea şi proiectarea 
sistemelor de calcul electronic, ce integrează calculatoare, software şi tehnologii de comunicaţii; 
administrarea software-ului şi exploatarea în locaţie a sistemelor de calcul ale clienţilor şi/sau a 
facilităţilor de prelucrare a datelor; alte activităţi profesionale şi tehnice referitoare la echipamentele 
de calcul. 
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63  Activităţi de servicii informatice 
 

Această diviziune include activităţi ale  portalurilor de căutare web, activităţi de prelucrare a datelor 
şi găzduire a paginilor web, precum şi alte activităţi conexe. 
 
 
64  Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de 
      pensii 
 

Această diviziune include activităţi de obţinere şi redistribuire a fondurilor, altele decât în vederea 
asigurărilor sau a finanţării  pensiilor ori al asigurărilor sociale de stat. 
Notă: acordurile instituţionale la nivel naţional joacă un rol important în încadrarea unităţilor în 
această diviziune. 
 
 
65  Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor  
      din sistemul public de asigurări sociale) 
 

Această diviziune include subscriererea anuităţilor şi poliţelor de asigurare şi investirea primelor 
pentru a forma un portofoliu de active financiare ce va fi utilizat în cazul revendicărilor viitoare. 
Activităţile de  asigurări  şi reasigurări directe sunt incluse aici. 
 
 
 
 
66  Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de 
      pensii 
 

Această diviziune include activităţile implicate sau strâns legate de intermedieri financiare, dar care 
nu sunt ele însele intermedieri financiare.  
 
 
68  Tranzacţii imobiliare 
 

Această diviziune include activităţile desfăşurate de proprietari, agenţi şi/sau brokeri în unul sau 
mai multe din următoarele domenii: cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare, închirierea de 
bunuri imobiliare, furnizarea de alte servicii imobiliare.  
Activităţile din această diviziune pot fi efectuate asupra bunurilor imobiliare proprii sau închiriate şi 
se pot desfăşura pe bază de onorariu (taxă) sau contract. De asemenea este inclusă şi construirea 
de structuri, combinată cu păstrarea proprietăţii sau închirierea acestor structuri. 
Această diviziune include şi activităţile administratorilor de proprietăţi imobiliare. 
 
 
69  Activităţi juridice şi de contabilitate 
 

Această diviziune cuprinde reprezentarea juridică a intereselor unei părţi împotriva alteia, în faţa 
instanţelor judecătoreşti sau a altor organisme juridice, prin persoane membre ale baroului de 
avocaţi, sau sub supravegherea acestora, cum ar fi consultanţă şi reprezentare în procese civile, 
consultanţă şi reprezentare în procese penale, consultanţă şi reprezentare în legătură cu litigiile de 
muncă. Diviziunea include de asemenea redactarea de  documente juridice, cum ar fi clauze de 
constituire a societătilor comerciale, acorduri de asociere sau alte documente similare legate de 
înfiinţarea unei societăţi comerciale, brevete şi drepturi de autor, redactarea de  contracte, 
testamente, acte de încredinţare etc., precum şi alte activităţi ale notarilor publici, notarilor de drept 
civil, aprozilor, judecătorilor de instrucţie şi birourilor de arbitraje. De asemenea include servicii de 
contabilitate, cum ar fi auditul si înregistrările contabile, redactarea declaraţiilor financiare şi 
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contabile. 
 
 
70  Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;  
      activităţi de management şi de consultanţă în management 
 

Această diviziune include acordarea de consultanţă şi asistenţă firmelor şi altor organizaţii pe 
probleme de management, cum ar fi planificarea strategică şi organizatorică; planificarea 
financiară şi  întocmirea bugetelor; obiective şi strategii de marketing; planificarea şi politici privind 
resursele umane; planificarea producţiei şi planificarea controlului. De asemenea include 
supravegherea şi managementul altor unităţi aparţinând aceleiaşi companii sau întreprinderi, de 
exemplu activităţi ale birourilor de administraţie centrală 
 
 
71  Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 
 

Această diviziune cuprinde furnizarea de servicii de arhitectură, servicii de inginerie, servicii de 
proiectare, servicii de inspectare a construcţiilor şi servicii de topometrie şi cartografiere.  
Sunt incluse de asemenea serviciile de testare fizică, chimică şi alte servicii de testare analitice. 
 
 
72  Cercetare-dezvoltare 
 

Această diviziune include trei tipuri de  cercetare şi dezvoltare: 
1) cercetarea fundamentală: activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în primul rând, 
pentru a dobândi cunoştinţe noi despre fenomene şi fapte observabile, fără a avea în vedere o 
aplicaţie  sau utilizare particulară 
2) cercetarea aplicată: investigaţii şi cercetări originale întreprinse în scopul dobândirii de 
cunoştinţe noi, dirijate în principal, către  un scop practic sau obiectiv specific   
3) dezvoltarea experimentală: activitatea sistematică, bazată pe  cunoştinţele existente dobândite 
din cercetare şi/sau experienţă practică, îndreptată spre producerea de materiale, produse şi 
instalţii noi, punerea la punct a unor procedee, sisteme şi servicii noi, precum şi îmbunătăţirea 
substanţială a celor deja produse sau instalate. 
Activităţile de cercetare şi dezvoltare experimentală din această diviziune sunt subdivizate în două 
categorii:  
- ştiinţe sociale şi umaniste; 
- ştiinţe naturale şi inginerie. 
 

Această diviziune exclude: 
- activităţi de studiere a pieţei, vezi diviziunea 73. 
 
 
73  Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei 
 

Această diviziune include crearea campaniilor publicitare şi plasarea reclamelor în periodice, ziare, 
la radio şi televiziune sau alte mijloace media, precum şi proiectarea structurilor de afişare şi a site-
urilor. 
 
 
74  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 
 

Această diviziune include furnizarea de  servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice (cu excepţia 
activităţilor juridice şi de contabilitate; activităţilor de arhitectură şi inginerie; activităţilor de testări şi 
analiză tehnică; managementului şi activităţilor de consultanţă în management; cercetarii-
dezvoltarii şi activităţilor de publicitate).Autorii care pregătesc manuale tehnice sau alte materiale 
cu conţinut tehnic sunt clasificaţi în această diviziune. 
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75  Activităţi veterinare 
 

Această diviziune include activităţi de îngrijire şi control al sănătăţii pentru animalele de fermă sau 
animalele de companie. Aceste activităţi sunt efectuate de către veterinari calificaţi, în spitale 
veterinare, precum şi în ferme, adăposturi pentru animale sau gospodăriile populaţiei, în cabinete 
proprii de consultaţii sau operaţii, ori în alte locaţii. Diviziunea include de asemenea activităţi de 
ambulanţă pentru animale. 
 
 
77  Activităţi de închiriere şi leasing 
 

Această diviziune include activităţi de  închiriere şi leasing pentru bunurile tangibile şi bunurile 
intangibile nonfinanciare, incluzând o gamă largă de bunuri tangibile, cum ar fi automobile, 
computere, bunuri de consum, utilaje şi echipamente industriale, către clienţi, în schimbul plăţii 
unei chirii periodice.  
Această diviziune este împărţită în:  
(1) activităţi de închiriere autovehicule 
(2) activităţi de închiriere bunuri recreaţionale şi echipament sportiv şi articole personale şi 
gospodăreşti 
(3) activităţi de leasing maşini şi echipamente de tipul celor utilizate adeseori pentru funcţionarea 
întreprinderii, inclusiv alte echipamente de transport 
(4) leasing bunuri  intangibile (exclusiv financiare). 
În această diviziune sunt incluse doar activităţi de leasing operaţional. 
 

Această diviziune exclude: 
- leasing financiar, vezi diviziune 64; 
- închirierea bunurilor imobiliare, vezi diviziune 68;  
- închirierea de echipamente cu operatori, vezi clasele corespunzătoare conform activităţii 
efectuate cu acest echipament, adică construcţii (diviziunile 41, 42 sau 43), transport (diviziunile 
49, 50 sau 51) 
 
 
78  Activităţi de servicii privind forţa de muncă 
 

Această  diviziune include activităţi de listare a locurilor de muncă vacante şi recomandarea sau 
plasarea solicitanţilor pentru o slujbă, unde persoanele recomandate sau plasate nu sunt angajaţi 
ai agenţiilor de ocupare a forţei de muncă; activităţi de  furnizare de  muncitori pentru 
întreprinderile clienţilor pe perioade de timp limitate, pentru a suplimenta forţa de muncă a 
clientului, şi activităţi de furnizare şi management a forţei de muncă 
Această diviziune include: 
-activităţi de căutare şi plasare de personal executiv; 
-activităţi ale agenţiilor artistice de distribuire a rolurilor. 
 

Această diviziune exclude : 
-activităţi ale agenţilor pentru artişti individuali, vezi diviziunea 74. 
 
 
79  Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi 
      asistenţă turistică 
 

Această diviziune include activitatea agenţiilor, angajate în primul rând  în vânzarea de servicii 
privind călătoriile, excursiile, transportul şi cazarea atât către publicul larg cât şi clienţilor 
comerciali, şi activitatea de pregătire a excursiilor ce sunt vândute prin intermediul agenţiilor de 
turism sau direct de către agenţi, cum ar fi tur-operatorii; alte servicii referitoare la călătorii , inclusiv 
servicii de rezervare. Sunt incluse de asemenea activităţile ghizilor turistici şi activităţi de 
promovare a turismului. 
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80  Activităţi de investigaţii şi protecţie 
 

Această diviziune include servicii de protecţie cum sunt: activităţi de investigaţie şi servicii ale 
detectivilor; servicii de gardă şi patrulare; ridicarea şi livrarea banilor, încasărilor sau a altor articole 
de valoare, cu personal şi echipament ce protejează proprietăţile  pe perioada tranzitului; operarea 
sistemelor electronice de alarmă, cum sunt alarmele antiefracţie şi de semnalizare a incendiilor, 
unde activitatea acestor sisteme se concentrează pe monitorizarea de la distanţă , dar implică 
adeseori şi servicii de vânzare, instalare şi reparare. Dacă ultimele elemente (vânzare, instalare şi 
reparare a sistemelor antiefracţie şi avertizare incendii) sunt furnizate separat, ele sunt excluse din 
această diviziune şi clasificate la vânzări cu amănuntul sau la construcţii etc. 
 
 
81  Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 
 

Această diviziune include furnizarea unui număr de servicii suport generale, cum ar fi furnizarea de 
servicii suport combinate, în interiorul facilităţilor unui client; activităţi de curăţenie a tuturor tipurilor 
de clădiri, a maşinilor industriale, trenurilor, autobuzelor şi avioanelor etc., curăţarea interiorului 
cisternelor rutiere şi maritime, activităţi de dezinfectare şi deratizare pentru clădiri, nave, trenuri 
etc., curăţarea sticlelor, măturarea străzilor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii, asigurarea serviciilor 
de îngrijire şi întreţinere peisagistică şi furnizarea acestor servicii împreună cu elaborarea 
planurilor peisagistice şi/sau de construcţii (adică instalarea) de alei, pereţi de reţinere, platforme, 
garduri, bazine şi structuri similare 
82  Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în  
      principal întreprinderilor 
 

Această diviziune include asigurarea unei game de servicii de secretariat zilnice, precum şi funcţii 
suport de rutină pentru alţii, pe bază de contract sau onorariu/taxă.. 
Această diviziune include, de asemenea, toate activităţile de servicii suport furnizate 
întreprinderilor, neclasificate în altă parte. 
Unităţile clasificate în această diviziune nu asigură personalul operativ pentru a executa operaţiile 
complete dintr-o întreprindere. 
 
 
84  Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 
 

Această diviziune include activităţi cu specific guvernamental, desfăşurate în mod normal de 
administraţia publică. Această diviziune include aplicarea şi interpretarea judicioasă a legilor şi a 
reglementării lor, precum şi administrarea de programe bazate pe aceste legi, activităţi legislative, 
fiscalitate, apărare naţională, ordine şi siguranţă publică, servicii de imigrare, afaceri externe şi 
administrarea programelor guvernamentale.  
Această diviziune include de asemenea activităţi de asigurări sociale din sistemul public. 
Statutul legal sau instituţional nu constituie factorul determinant  în sine pentru ca o activitate să 
aparţină acestei diviziuni. Aceasta înseamnă că activităţile clasificate în altă parte în CAEN nu intră 
în această diviziune, chiar dacă sunt desfăşurate de către administraţii publice.  
De exemplu, administrarea sistemului şcolar (adică, regulamente, inspecţii, programe de 
învăţământ) intră  în această diviziune, dar predarea în sine nu (vezi diviziunea 85 ), spitalele 
închisorilor sau spitalele militare sunt clasificate la sănătate (vezi diviziunea 86). În mod similar, 
unele activităţi descrise în această secţiune pot fi desfăşurate de către unităţi neguvernamentale. 
 
 
85  Învăţământ 
 

Această diviziune include învăţământul de orice nivel şi pentru orice profesiune. Învăţământul 
poate fi cu prezenţa în campus sau la distanţă şi poate fi realizat în săli de curs, prin programe 
radio-TV, prin internet, corespondenţă sau acasă. 
Diviziunea include atât învăţământul asigurat de diferite instituţii în sistemul şcolar obişnuit, la 
diferitele sale niveluri, cât şi învăţământul pentru adulţi, programele de alfabetizare etc. Sunt 
incluse, de asemenea şcolile şi academiile militare, şcolile din închisori etc., la nivelurile 
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respective. 
Diviziunea include învăţământ special pentru elevi handicapaţi fizic sau mental, la nivelurile 
respective. 
Diviziunea include atât învăţământul public, cât şi  învăţământul particular. 
Această diviziune include, de asemenea, învăţământul ce are în vedere prioritar activităţi sportive 
şi recreative, cum ar fi tenisul, golful şi activităţi suport pentru învăţământ. 
 
 
86  Actvităţi referitoare la sanatatea umană 
 

Această diviziune include servicii de spitalizare pe termen lung sau scurt, servicii medicale 
generale sau specializate, chirurgicale, psihiatrice sau de dezintoxicare; a sanatoriilor, 
preventoriilor, căminelor de îngrijire medicală, azilelor-spital, spitalelor psihiatrice, centrelor de 
reabilitare, leprozeriilor şi a altor instituţii de sănătate, care oferă servicii de cazare şi care se 
angajează în furnizarea diagnosticului şi a tratamentului medical pentru bolnavii internaţi. 
Diviziunea include, de asemenea, consultaţia şi tratamentul medical în domeniul medicinei 
generale şi de specialitate, acordate de către doctori de medicină generală şi medici specialişti şi 
chirurgi. Sunt incluse aici activităţile de practică dentară, de natură generală sau specializată şi 
activităţile ortodontice. În puls diviziunea mai cuprinde activităţi de asistenţă medicală neefectuate 
de spitale sau de medici ci de paramedici autorizaţi prin lege să trateze pacienţii. 
87  Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare 
 

Această diviziune include asigurarea de îngrijire la domiciliu, combinată fie cu îngrijire medicală, 
supraveghere sau alte tipuri de îngrijire care este solicitată de rezidenţi. Facilităţile utilizate la 
furnizarea acestor servicii reprezintă o componentă importantă a procesului de îngrijire, iar 
îngrijirea asigurată reprezintă o combinaţie de servicii de asistenţă medicală şi socială unde 
serviciile de asistenţă medicală sunt preponderente 
 
 
88  Activităţi de asistenţă socială, fără cazare 
 

Această diviziune include asigurarea unei varietăţi de servicii de asistenţă socială acordate în mod 
direct clienţilor.  
Activităţile din acestă diviziune nu includ servicii de cazare, decât cu caracter temporar. 
 
 
90  Activităţi de creaţie şi interpretare artistică 
 

Această diviziune include unităţile şi serviciile care satisfac interesele culturale şi recreative ale 
beneficiarilor. Acestea includ organizarea, promovarea şi participarea la spectacole în direct, 
evenimente sau expoziţii destinate vizionării publice, identificarea de talente artistice, creatoare 
sau tehnice pentru organizarea de produse artistice şi spectacole în direct. 
 

Această diviziune exclude : 
- activităţile muzeelor de toate tipurile, a grădinilor botanice şi zoologice ; activităţi de ocrotire a 
monumentelor istorice ; activităţi ale rezervaţiilor naturale, vezi diviziunea 91 ; 
- activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, vezi diviziunea 92 ; 
- activităţi spotive, recreative şi distractive, vezi diviziunea 93. 
Unele unităţi care oferă facilităţi şi servicii culturale, de interpretare artistică sau recreative sunt 
clasificate în alte diviziuni, cum ar fi : 
- activităţi de producţie şi distribuţie a filmelor cinematografice şi video, vezi diviziunea 59 ; 
- proiecţia de filme cinematografice, vezi diviziunea 59 ; 
- activităţi de difuzare a programelor de radio şi televiziune, vezi diviziunea 60. 
 
 
91  Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale 
 

Această diviziune include activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor; activităţi de gestionare a muzeelor 
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de toate tipurile, a grădinilor botanice şi zoologice; activităţi de gestionare a monumentelor istorice 
şi a rezervaţiilor naturale.  
Diviziunea include, de asemenea, activităţile de conservare şi expunere de obiecte, monumente  şi 
siteuri naturale de interes istoric, cultural sau educativ (de ex. monumente ce aparţin de patrimoniu 
mondial etc.) 
 

Această diviziune exclude: 
- activităţi sportive, recreative şi distractive, cum ar fi expoatarea plajelor şi a parcurilor recreative, 
vezi diviziunea 93 
 
 
92  Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 
 

Această diviziune include activităţile de jocuri de noroc desfăşurate în unităţi cum ar fi cazinouri, 
săli de bingo şi terminale de jocuri video, precum şi furnizarea serviciilor de jocuri de noroc de 
către loterii şi case de pariuri. 
 
 
93  Activităţi sportive, recreative şi distractive 
 

Această diviziune include furnziarea de activităţi sportive, recreative şi distractive (cu excepţia 
activităţilor muzeelor, conservarea monumentelor istorice, activităţile grădinilor botanice şi 
zoologice şi ale rezervaţiilor naturale ; activităţile de jocuri de noroc şi pariuri). 
 

Din această diviziune sunt excluse artele dramatice, activităţi muzicale şi alte activităţi de creaţie şi 
interpretare artistică cum ar fi organizarea în direct a spectacolelor teatrale, concertelor şi 
spectacolelor de operă sau balet şi a altor producţii scenice, vezi diviziunea 90. 
 
 
94  Activităţi asociative diverse 
 

Această diviziune include activităţi ale organizaţiilor care reprezintă interesele unor grupuri 
speciale sau care promovează idei de interes public general. Aceste organizaţii sunt de obicei 
constituite din membri, dar activităţile lor pot implica şi pot avea avantaje şi pentru nemembri. 
Diviziunea este structurată în funcţie de scopurile pe care aceste organizaţii le servesc, respectiv 
interesele patronilor, ale persoanelor care lucrează pe cont propriu şi ale unei comunităţi ştiinţifice , 
interesele angajaţilor sau promovarea unor idei şi activităţi cu caracter religios, politic, cultural, 
educativ sau recreaţional. 
 
 
95  Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 
 

Această diviziune include repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice, 
cum ar fi, laptopuri, terminale de calculator, desktopuri, dispozitive de memorie şi imprimante. 
Diviziunea include de asemenea repararea echipamentului de comunicaţii, cum ar fi faxurile, 
aparate de radio de emisie-recepţie şi aparate electronice de  uz casnic, cum ar fi  aparatele de 
radio şi televizoare, echipament pentru casă şi grădină, cum ar fi maşini de tuns gazonul, 
repararea încălţămintei şi articolelor din piele, a mobilei şi furniturilor casnice; repararea 
îmbrăcămintei şi accesorii de îmbrăcăminte, a articolelor sportive, instrumentelor muzicale, 
articolelor de hobby-uri şi a altor bunuri personale şi de uz gospodăresc . 
 

Din această diviziune sunt excluse activităţile de reparare a echipamentului medical şi de 
diagnosticare, a instrumentelor topografice şi de măsurare, a instrumentelor de laborator, a 
echipamentelor radar şi sonar, vezi diviziunea 33. 
 
 
96  Alte activităţi de servicii 
 

Această diviziune include toate activităţile de servicii nemenţionate în altă parte în clasificare. Sunt 
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incluse servicii cum ar fi spălarea şi curăţarea (uscată) a articolelor textile şi a produselor din 
blană, servicii de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare, activităţi de pompe funebre 
 
 
97  Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 
 

Această diviziune include activităţi ale  gospodăriilor în calitate de angajator de personal casnic 
cum ar fi: servitoare, bucătărese, chelneri, valeţi, majordomi, spălătorese, grădinari, portari, 
grăjdari, şoferi, îngrijitori, guvernante, baby-sitter-e, meditatori, secretare etc. 
Personalul casnic angajat poate să declare activitatea angajatorului lor cu ocazia  recensămintelor 
sau anchetelor statistice, chiar dacă angajatorul este un individ. Produsul acestor activităţi este 
consumat în gospodăria angajatoare. 

 

Această diviziune exclude: 
-asigurarea de servicii cum ar fi gătitul, grădinăritul etc. de către furnizori de servicii independenţi 
(companii sau persoane), vezi diviziunea conform tipului de serviciu. 
98  Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate  
      consumului propriu 
 

Această diviziune include activităţile gospodăriilor de producere de bunuri şi servicii destinate 
consumului propriu. Gospodăriile trebuie să fie clasificate aici numai dacă este imposibil de 
identificat o activitatea principală care furnizează mijloace de subzistenţă, a acestora. Dacă 
gospodăria este angajată în activităţi de piaţă (vânzare de produse/servicii), trebuie clasificată 
conform activităţii principale desfăşurate. 
 
 
99  Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 
 

Această diviziune include: 
- activităţile organizaţiilor internaţionale, cum ar fi Organizaţia Naţiunilor Unite şi instituţiile sale 
specializate, organisme regionale etc., Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Organizaţia 
Mondială  a Vămilor, Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Organizaţia Ţărilor 
Exportatoare de Petrol, Comunitatea Europeană, Asociaţia Europeană a Comerţului Liber etc. 
Această diviziune include, de asemenea: 
- activităţile misiunilor diplomatice şi consulare, care de regulă se evidenţiază de către ţara unde 
sunt amplasate mai degrabă decât de către ţara  pe care o reprezintă 
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INDEXUL 

             ALFABETIC AL ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ 
 

ACTIVITATE 
Cod diviziune 
CAEN Rev.2 

Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a 
creditului 

82 

Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 78 
Activităţi ale agenţiilor de publicitate 73 
Activităţi ale agenţiilor de ştiri 63 
Activităţi ale agenţiilor turistice 79 
Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări 66 
Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 94 
Activităţi ale bazelor sportive 93 
Activităţi ale băncii centrale (naţionale) 64 
Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 91 
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în 
incapacitate de a se îngriji singure 

87 

Activităţi ale centrelor de fitness 93 
Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 82 
Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 87 
Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv 
spitale 

87 

Activităţi ale cluburilor sportive 93 
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 70 
Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de 
asigurări sociale) 

65 

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate 
consumului propriu 

98 

Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri 
proprii 

98 

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 97 
Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale 91 
Activităţi ale holdingurilor 64 
Activităţi ale muzeelor 91 
Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 94 
Activităţi ale organizaţiilor politice 94 
Activităţi ale organizaţiilor profesionale 94 
Activităţi ale organizaţiilor religioase 94 



 

Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN Rev.2 
CAEN 

 32

Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 99 
Activităţi ale portalurilor web 63 
Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 94 
Activităţi ale tur-operatorilor 79 
Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi 
fonduri de pensii 

66 

Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 01 
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 01 
Activităţi combinate de secretariat 82 
Activităţi de administrare a fondurilor 66 
Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 56 
Activităţi de ambalare 82 
Activităţi de apărare naţională 84 
Activităţi de arhitectură 71 
Activităţi de asigurări de viaţă 65 
Activităţi de asistenţă medicală generală 86 
Activităţi de asistenţă medicală specializată 86 
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane 
aflate în incapacitate de a se îngriji singure 

88 

Activităţi de asistenţă spitalicească 86 
Activităţi de asistenţă stomatologică 86 
Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 70 
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 62 
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 70 
Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 69 
Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 78 
Activităţi de creaţie artistică 90 
Activităţi de design specializat 74 
Activităţi de difuzare a programelor de radio 60 
Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 60 
Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de 
televiziune 

59 

Activităţi de editare a altor produse software 58 
Activităţi de editare a cărţilor 58 
Activităţi de editare a jocurilor de calculator 58 
Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 58 
Activităţi de editare a ziarelor 58 
Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 58 
Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor 66 
Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi 
specializate de secretariat 

82 

Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 90 
Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 71 
Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare 66 
Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 90 
Activităţi de investigaţii 80 
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 77 
Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile 77 
Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 77 
Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 77 
Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 77 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 77 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv 
calculatoare) 

77 
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Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport aerian 77 
Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de transport pe apă 77 

Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 77 

Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 88 
Activităţi de întreţinere corporală 96 
Activităţi de întreţinere peisagistică 81 
Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 92 
Activităţi de justiţie 84 
Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 84 
Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul 62 
Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă 84 
Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 82 
Activităţi de pompe funebre şi similare 96 
Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de 
televiziune 

59 

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 59 
Activităţi de protecţie socială obligatorie 84 
Activităţi de protecţie şi gardă 80 
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 59 
Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 62 
Activităţi de reasigurare 65 
Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 09 
Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 09 
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 52 
Activităţi de servicii anexe silviculturii 02 
Activităţi de servicii anexe transportului pe apă 52 
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 52 
Activităţi de servicii externe 84 
Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 80 
Activităţi de servicii suport combinate 81 
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 85 
Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 73 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 61 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 61 
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 61 
Activităţi de testare şi analize tehnice 71 
Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 74 
Activităţi după recoltare 01 
Activităţi fotografice 74 
Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor 81 
Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 01 
Activităţi juridice 69 
Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 53 
Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, 
maşinilor şi utilajelor industriale 

81 

Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 90 
Activităţi şi servicii de decontaminare 39 
Activităţi veterinare 75 
Acvacultura  maritimă 03 
Acvacultura în ape dulci 03 
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 68 
Administrarea pieţelor financiare 66 
Agenţii imobiliare 68 
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Alte activităţi anexe transporturilor 52 
Alte activităţi auxiliare activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii 66 
Alte activităţi de alimentaţie n.c.a. 56 
Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) 65 
Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 87 
Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. 88 
Alte activităţi de creditare 64 
Alte activităţi de curăţenie n.c.a. 81 
Alte activităţi de editare 58 
Alte activităţi de intermedieri monetare 64 
Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 63 
Alte activităţi de servicii n.c.a. 96 
Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 62 
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 82 
Alte activităţi de telecomunicaţii 61 
Alte activităţi de tipărire n.c.a. 18 
Alte activităţi extractive n.c.a. 08 
Alte activităţi poştale şi de curier 53 
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 74 
Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 93 
Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 86 
Alte activităţi sportive 93 
Alte forme de învăţământ n.c.a. 85 
Alte intermedieri financiare n.c.a. 64 
Alte lucrări de finisare 43 
Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 43 
Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 43 
Alte servicii de cazare 55 
Alte servicii de furnizare a forţei de muncă 78 
Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 79 
Alte transporturi terestre de călători n.c.a 49 
Bâlciuri şi parcuri de distracţii 93 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 56 
Baterea monedelor 32 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 36 
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 72 
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 72 
Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 72 
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 96 
Colectarea deşeurilor nepericuloase 38 
Colectarea deşeurilor periculoase 38 
Colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană (excl. material lemnos) 02 
Colectarea şi epurarea apelor uzate 37 
Comercializarea combustibililor gazoşi prin conducte 35 
Comercializarea energiei electrice 35 
Comerţ cu alte autovehicule 45 
Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor 
pentru vopsit, în magazine specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine 
specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine 
specializate 

47 
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Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 47 
Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului, in 
magazine specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine 
specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine 
specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare 
de podea, în magazine specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări 
audio/ video , în magazine specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/ video, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii, în magazine 
specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al 
animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine 
specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine 
specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz 
casnic n.c.a., în magazine specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor 
zaharoase, în magazine specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine 
specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din 
tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

47 

Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine 
specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe 

47 

Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 47 
Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine 
specializate 

47 

Comerţ cu amănuntul altfel efectuat în afara  magazinelor, standurilor, 
chioşcurilor şi pieţelor 

47 

Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 45 
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

47 

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse nealimentare 

47 

Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 47 
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 47 
Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 45 
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea 
motocicletelor 

45 
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Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 46 
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 46 
Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 46 
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 46 
Comerţ cu ridicata al animalelor vii 46 
Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de 
radio şi televizoarelor 

46 

Comerţ cu ridicata al băuturilor 46 
Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 46 
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului 46 
Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 46 
Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 46 
Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 46 
Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al produselor 
derivate 

46 

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 46 
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii 
sanitare şi de încălzire 

46 

Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 46 
Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 46 
Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 46 
Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 46 
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 46 
Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi 
de tricotat 

46 

Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte 46 
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare 

46 

Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 46 
Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 46 
Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat 46 
Comerţ cu ridicata al produselor chimice 46 
Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 46 
Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi al produselor de 
întreţinere 

46 

Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 46 
Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 46 
Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor 
comestibile 

46 

Comerţ cu ridicata al produselor textile 46 
Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 46 
Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 46 
Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de 
telecomunicaţii 

46 

Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 45 
Comerţ cu ridicata nespecializat 46 
Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 46 
Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi 
moluşte 

46 

Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 30 
Construcţia de nave şi structuri plutitoare 30 
Construcţii hidrotehnice 42 
Costrucţia de poduri şi tuneluri 42 
Creşterea altor animale 01 
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Creşterea altor bovine 01 
Creşterea bovinelor de lapte 01 
Creşterea cailor şi a altor cabaline 01 
Creşterea cămilelor şi a camelidelor 01 
Creşterea ovinelor şi caprinelor 01 
Creşterea păsărilor 01 
Creşterea porcinelor 01 
Cultivarea altor plante nepermanente 01 
Cultivarea altor plante permanente 01 
Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 01 
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor 
producătoare de seminţe oleaginoase 

01 

Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz 
farmaceutic 

01 

Cultivarea fructelor citrice 01 
Cultivarea fructelor oleaginoase 01 
Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 01 
Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 01 
Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 01 
Cultivarea orezului 01 
Cultivarea plantelor pentru fibre 01 
Cultivarea plantelor pentru înmulţire 01 
Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 01 
Cultivarea strugurilor 01 
Cultivarea trestiei de zahăr 01 
Cultivarea tutunului 01 
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 68 
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz 
pentru recuperarea materialelor 

38 

Depozitări 52 
Dezvoltare (promovare) imobiliară 41 
Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 11 
Distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte 35 
Distribuţia energiei electrice 35 
Exploatare forestieră 02 
Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 07 
Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 05 
Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 05 
Extracţia gazelor naturale 06 
Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 08 
Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 07 
Extracţia minereurilor feroase 07 
Extracţia petrolului brut 06 
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei 
calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 

08 

Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 08 
Extracţia sării 08 
Extracţia şi aglomerarea turbei 08 
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 14 
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 14 
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 23 
Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 17 
Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 25 
Fabricarea altor articole textile n.c.a. 13 
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Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 11 
Fabricarea altor componente electronice 26 
Fabricarea altor echipamente electrice 27 
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 16 
Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice 27 
Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 28 
Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 28 
Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 28 
Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 30 
Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule 

29 

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 10 
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 23 
Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 20 
Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 20 
Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 20 
Fabricarea altor produse din cauciuc 22 
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din 
alte materiale vegetale împletite 

16 

Fabricarea altor produse din material plastic 22 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 23 
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 32 
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 23 
Fabricarea ambalajelor din lemn 16 
Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 25 
Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 10 
Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea 
anvelopelor 

22 

Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii 27 
Fabricarea armamentului şi muniţiei 25 
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 23 
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 22 
Fabricarea articolelor de feronerie 25 
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 14 
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru 14 
Fabricarea articolelor de papetărie 17 
Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 15 

Fabricarea articolelor din blană 14 
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 25 
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 22 
Fabricarea articolelor din sticlă 23 
Fabricarea articolelor pentru sport 32 
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 29 
Fabricarea berii 11 
Fabricarea betonului 23 
Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 32 
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor 
conservate de patiserie 

10 

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 26 
Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 20 
Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă 
arsă 

23 

Fabricarea celulozei 17 
Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 11 
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Fabricarea cimentului 23 
Fabricarea cleiurilor 20 
Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 20 
Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 10 
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 28 
Fabricarea de acumulatori şi baterii 27 
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 30 
Fabricarea de aparate electrocasnice 27 
Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi 
lenjeriei de corp) 

13 

Fabricarea de articole de lenjerie de corp 14 
Fabricarea de articole de robinetărie 28 
Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 13 
Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 30 
Fabricarea de cabluri cu fibră optică 27 
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 25 

Fabricarea de covoare şi mochete 13 
Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 27 
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 27 
Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi 
pentru motoare de autovehicule 

29 

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi 
electroterapie 

26 

Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 16 
Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 26 
Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, 
navigaţie 

26 

Fabricarea de mâncăruri preparate 10 
Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 13 
Fabricarea de mobilă n.c.a. 31 
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 31 
Fabricarea de mobilă pentru bucătării 31 
Fabricarea de motoare hidraulice 28 
Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, 
autovehicule şi motociclete) 

28 

Fabricarea de motociclete 30 
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 23 
Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 13 
Fabricarea de pompe şi compresoare 28 
Fabricarea de produse abrazive 23 
Fabricarea de produse refractare 23 
Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 25 
Fabricarea de saltele şi somiere 31 
Fabricarea de sticlărie tehnică 23 
Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi 
şaibe 

25 

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de 
îmbrăcăminte 

13 

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 25 
Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi 
electronice 

27 

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 26 
Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 28 
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Fabricarea ehipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor 
de uz casnic 

28 

Fabricarea explozivilor 20 
Fabricarea fibrelor din sticlă 23 
Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 20 
Fabricarea gazelor industriale 20 
Fabricarea hârtiei şi cartonului 17 
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 17 
Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 32 
Fabricarea instrumentelor muzicale 32 
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 23 
Fabricarea încălţămintei 15 
Fabricarea îngheţatei 10 
Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 20 
Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 32 
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice 
de transmisie 

28 

Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase 
similare 

10 

Fabricarea malţului 11 
Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 10 
Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea 
calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 

28 

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 28 
Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 28 
Fabricarea materialelor plastice în forme primare 20 
Fabricarea materialului rulant 30 
Fabricarea măturilor şi periilor 32 
Fabricarea mortarului 23 
Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a 
aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 

27 

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 10 
Fabricarea parchetului asamblat în panouri 16 
Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 20 
Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 20 
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 23 
Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 22 
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 10 
Fabricarea preparatelor farmaceutice 21 
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 10 
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 10 
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 14 
Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 14 

Fabricarea produselor de cocserie 19 
Fabricarea produselor de morărit 10 
Fabricarea produselor de tăiat 25 
Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 17 
Fabricarea produselor din azbociment 23 
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 23 
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 10 
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 10 
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 23 
Fabricarea produselor din tutun 12 
Fabricarea produselor electronice de larg consum 26 
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Fabricarea produselor farmaceutice de bază 21 
Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 10 
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia 
pulberilor 

25 

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 19 
Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 20 
Fabricarea sticlei plate 23 
Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 26 
Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 10 
Fabricarea suporturilor  magnetice şi optice destinate înregistrărilor 26 
Fabricarea tapetului 17 
Fabricarea uleiurilor esenţiale 20 
Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 10 
Fabricarea uneltelor 25 
Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 28 
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 28 
Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 28 
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 28 
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 28 
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi 
tutunului 

28 

Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 28 
Fabricarea varului şi ipsosului 23 
Fabricarea vehiculelor militare de luptă 30 
Fabricarea vinurilor din struguri 11 
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 20 
Fabricarea zahărului 10 
Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 55 
Finisarea materialelor textile 13 
Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare 64 
Furnizarea de abur şi aer condiţionat 35 
Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes 
turistic 

91 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 55 
Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 33 
Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice 
pentru industrie 

46 

Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 46 
Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 46 
Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime 
textile şi cu bunuri semifinite 

46 

Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 46 
Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 46 
Intermedieri în comerţul cu produse diverse 46 
Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană , încălţăminte şi articole 
din piele 

46 

Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, 
n.c.a. 

46 

Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 77 
Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 68 
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 45 
Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte 
plastice, şi alte domenii) 

85 

Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 85 
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Învăţământ preşcolar 85 
Învăţământ primar 85 
Învăţământ secundar general 85 
Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 85 
Învăţământ superior nonuniversitar 85 
Învăţământ superior universitar 85 
Laminare la rece a benzilor înguste 24 
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 77 
Leasing financiar 64 
Legătorie şi servicii conexe 18 
Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 42 
Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane 42 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 41 
Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor 42 
Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 42 

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 42 
Lucrări de demolare a construcţiilor 43 
Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 43 
Lucrări de instalaţii electrice 43 
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 43 
Lucrări de ipsoserie 43 
Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 43 
Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 43 
Lucrări de pregătire a terenului 43 
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 43 
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 43 
Manipulări 52 
Metalurgia aluminiului 24 
Metalurgia cuprului 24 
Operaţiuni de mecanică generală 25 
Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 55 
Pescuitul în ape dulci 03 
Pescuitul maritim 03 
Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 13 
Pregătirea seminţelor în vederea însămânţării 01 
Prelucrarea ceaiului şi cafelei 10 
Prelucrarea combustibililor nucleari 24 
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 63 
Prelucrarea şi conservarea cartofilor 10 
Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 10 
Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 10 
Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 10 
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 23 
Productia de ceasuri 26 
Producţia altor metale neferoase 24 
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte 
ape îmbuteliate 

11 

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi 
semiremorci 

29 

Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator 32 
Producţia de energie electrică 35 
Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 24 
Producţia de profiluri obţinute la rece 24 
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Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 25 
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 25 
Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 24 
Producţia de ţesături 13 
Producţia gazelor 35 
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire 
centrală) 

25 

Producţia metalelor preţioase 24 
Producţia plumbului, zincului şi cositorului 24 
Producţia şi conservarea cărnii 10 
Proiecţia de filme cinematografice 59 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate 38 
Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul 
îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv 
protecţia socială 

84 

Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 84 
Repararea altor echipamente 33 
Repararea aparatelor electronice, de uz casnic 95 
Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 95 
Repararea articolelor fabricate din metal 33 
Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 95 
Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 95 
Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi 
grădină 

95 

Repararea echipamentelor de comunicaţii 95 
Repararea echipamentelor electrice 33 
Repararea echipamentelor electronice şi optice 33 
Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 95 
Repararea maşinilor 33 
Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 95 
Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 33 
Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 33 
Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 33 
Reproducerea înregistrărilor 18 
Restaurante 56 
Servicii de administraţie publică generală 84 
Servicii de mutare 49 
Servicii de reprezentare media 73 
Servicii pregătitoare pentru pretipărire 18 
Silvicultură şi alte activităţi forestiere 02 
Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 96 
Şcoli de conducere (pilotaj) 85 
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 15 
Tăierea şi rindeluirea lemnului 16 
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 23 
Tipărirea ziarelor 18 
Tragere la rece a barelor 24 
Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 50 
Transportul energiei electrice 35 
Transporturi aeriene de marfă 51 
Transporturi aeriene de pasageri 51 
Transporturi cu taxiuri 49 
Transporturi de marfă pe calea ferată 49 
Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare 50 
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Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 49 
Transporturi maritime şi costiere de marfă 50 
Transporturi maritime şi costiere de pasageri 50 
Transporturi prin conducte 49 
Transporturi rutiere de mărfuri 49 
Transporturi spaţiale 51 
Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 49 
Tratarea şi acoperirea metalelor 25 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 38 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 38 
Trefilarea firelor la rece 24 
Turnarea altor metale neferoase 24 
Turnarea fontei 24 
Turnarea metalelor neferoase uşoare 24 
Turnarea oţelului 24 
Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe 
vânătorii 

01 

 
 
 
NOTĂ :  - n.c.a.: neclasificate în altă parte 




