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    Cod Denumire CPSA 2015   
   A PRODUSE ALE AGRICULTURII, SILVICULTURII, PESCUITULUI ŞI 
PISCICULTURII   
    01 Produse ale agriculturii, vânătorii şi servicii anexe   
    011 Plante nepermanente   
    0111 Cereale (exclusiv orez), plante leguminoase şi plante producătoare de 
seminţe oleaginoase   
    0111.1 Grâu   
    0111.11 Grâu dur   
    0111.12 Grâu, exceptând grâul dur   
    0111.2 Porumb   
    0111.20 Porumb   
    0111.3 Orz, secară, ovăz   
    0111.31 Orz   
    0111.32 Secară   
    0111.33 Ovăz   
    0111.4 Sorg, mei şi alte cereale   
    0111.41 Sorg   
    0111.42 Mei   
    0111.43 Triticale   
    0111.49 Alte cereale   
    0111.5 Plante furajere   
    0111.50 Plante furajere   
    0111.6 Leguminoase verzi   
    0111.61 Fasole verde   
    0111.62 Mazăre verde   
    0111.69 Alte leguminoase verzi   
    0111.7 Leguminoase uscate   
    0111.71 Fasole boabe, uscată   
    0111.72 Fasole lată, uscată   
    0111.73 Năut uscat   
    0111.74 Linte uscată   
    0111.75 Mazăre uscată   
    0111.76 Fasole - ochi negri (Vigna unguiculata)   
    0111.77 Mazare de Angola (Cajanus cajan)   

dataIncarcare:
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    0111.79 Alte leguminoase, uscate, n.c.a   
    0111.8 Soia şi arahide   
    0111.81 Soia   
    0111.82 Arahide, în coajă   
    0111.9 Alte seminţe de plante oleaginoase   
    0111.91 Seminţe de in   
    0111.92 Seminţe de muştar   
    0111.93 Seminţe de rapiţă   
    0111.94 Seminţe de susan   
    0111.95 Seminţe de floarea soarelui   
    0111.96 Seminţe de ricin   
    0111.99 Alte seminţe de plante oleaginoase, n.c.a   
    0112 Orez, nedecorticat   
    0112.1 Orez, nedecorticat   
    0112.10 Orez, nedecorticat   
    0113 Legume şi pepeni, rădăcinoase şi tuberculi   
    0113.1 Legume cultivate pentru frunze sau tulpini   
    0113.11 Sparanghel   
    0113.12 Varză   
    0113.13 Conopidă şi broccoli   
    0113.14 Salată   
    0113.15 Cicoare   
    0113.16 Spanac   
    0113.17 Anghinară   
    0113.19 Alte legume cultivate pentru frunze sau tulpini   
    0113.2 Pepeni   
    0113.21 Pepeni verzi   
    0113.29 Alte soiuri de pepeni   
    0113.3 Alte legume cultivate pentru fructele lor   
    0113.31 Ardei iute proaspăt şi piper verde   
    0113.32 Castraveţi şi castraveciori (cornişor)   
    0113.33 Vinete   
    0113.34 Roşii   
    0113.39 Alte legume cultivate pentru fructele lor, n.c.a   
    0113.4 Legume cultivate pentru rădăcini, bulbi, tuberculi   
    0113.41 Morcovi şi gulii   
    0113.42 Usturoi   
    0113.43 Ceapă   
    0113.44 Praz şi alte legume aliacee   
    0113.49 Alte legume cultivate pentru rădăcini, bulbi, tuberculi, (fără conţinut 
mare de amidon sau inulină)   
    0113.5 Legume comestibile cultivate pentru rădăcini şi tuberculi, cu conţinut 
mare de amidon şi inulină   
    0113.51 Cartofi   
    0113.52 Cartofi dulci   
    0113.53 Manioc   
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    0113.54 Taro   
    0113.59 Alte legume comestibile cultivate pentru rădăcini şi tuberculi, cu 
conţinut mare de amidon şi inulină   
    0113.6 Seminţe de legume, cu excepţia seminţelor de sfeclă   
    0113.60 Seminţe de legume, cu excepţia seminţelor de sfeclă   
    0113.7 Sfeclă de zahăr şi seminţele acesteia   
    0113.71 Sfeclă de zahăr   
    0113.72 Seminţe de sfeclă de zahăr   
    0113.8 Ciuperci şi trufe   
    0113.80 Ciuperci şi trufe   
    0113.9 Legume proaspete, n.c.a   
    0113.90 Legume proaspete, n.c.a   
    0114 Trestie de zahăr   
    0114.1 Trestie de zahăr   
    0114.10 Trestie de zahăr   
    0115 Tutun neprelucrat   
    0115.1 Tutun neprelucrat   
    0115.10 Tutun neprelucrat   
    0116 Plante cultivate pentru fibre   
    0116.1 Plante cultivate pentru fibre   
    0116.11 Bumbac, egrenat sau nu   
    0116.12 Iută, chenaf, şi alte fibre liberiene, brute sau topite, mai puţin inul, 
cânepa şi ramia   
    0116.19 In, cânepă şi alte plante cultivate pentru fibre, n.c.a   
    0119 Alte plante nepermanente   
    0119.1 Plante pentru nutreţ   
    0119.10 Plante pentru nutreţ   
    0119.2 Flori tăiate şi boboci de flori; seminţe de flori   
    0119.21 Flori tăiate şi boboci de flori   
    0119.22 Seminţe de flori   
    0119.3 Seminţe de sfeclă, seminţe de plante furajere, alte materii prime 
legumicole   
    0119.31 Seminţe de sfeclă (cu excepţia seminţelor de sfeclă de zahăr) şi 
seminţe de plante furajere   
    0119.39 Alte materii prime legumicole n.c.a.   
    012 Plante permanente   
    0121 Struguri   
    0121.1 Struguri   
    0121.11 Struguri de masă   
    0121.12 Alţi struguri, proaspeţi   
    0122 Fructe tropicale şi subtropicale   
    0122.1 Fructe tropicale şi subtropicale   
    0122.11 Avocado   
    0122.12 Banane   
    0122.13 Curmale   
    0122.14 Smochine   
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    0122.19 Alte fructe tropicale şi subtropicale   
    0123 Fructe citrice   
    0123.1 Fructe citrice   
    0123.11 Pomelo şi grapefruit   
    0123.12 Lămâi şi lime (lămâi verzi)   
    0123.13 Portocale   
    0123.14 Tangerine, mandarine, clementine   
    0123.19 Alte fructe citrice   
    0124 Fructe sămânţoase şi sâmburoase   
    0124.1 Mere   
    0124.10 Mere   
    0124.2 Alte fructe sămânţoase şi sâmburoase   
    0124.21 Pere   
    0124.22 Gutui   
    0124.23 Caise   
    0124.24 Cireşe şi vişine   
    0124.25 Piersici   
    0124.26 Nectarine   
    0124.27 Prune   
    0124.28 Porumbe   
    0124.29 Alte fructe sămânţoase şi sâmburoase, n.c.a   
    0125 Fructe ale altor pomi şi arbuşti; nuci   
    0125.1 Fructe de genul: căpşuni, mure, afine, etc.   
    0125.11 Kiwi   
    0125.12 Zmeură   
    0125.13 Căpşuni   
    0125.19 Alte fructe de genul: fragi, mure, afine, etc.   
    0125.2 Seminţe de fructe   
    0125.20 Seminţe de fructe   
    0125.3 Nuci (exceptând nucile comestibile sălbatice, arahidele , nucile de 
cocos)   
    0125.31 Migdale   
    0125.32 Castane   
    0125.33 Alune   
    0125.34 Fistic   
    0125.35 Nuci   
    0125.39 Alte fructe cu coajă lemnoasă (exceptând nucile comestibile 
sălbatice, arahidele, nucile de cocos)   
    0125.9 Alte fructe n.c.a   
    0125.90 Alte fructe n.c.a   
    0126 Fructe oleaginoase   
    0126.1 Măsline   
    0126.11 Măsline de masă   
    0126.12 Măsline folosite la fabricarea uleiului de măsline   
    0126.2 Nuci de cocos   
    0126.20 Nuci de cocos   



5 

    0126.9 Alte fructe oleaginoase   
    0126.90 Alte fructe oleaginoase   
    0127 Fructe cultivate pentru obţinerea băuturilor   
    0127.1 Fructe cultivate pentru obţinerea băuturilor   
    0127.11 Cafea boabe, neprăjită   
    0127.12 Ceai frunze   
    0127.13 Mate frunze   
    0127.14 Cacao boabe   
    0128 Condimente, plante aromatice, medicinale şi de uz farmaceutic   
    0128.1 Condimente neprelucrate   
    0128.11 Piper crud, neprelucrat   
    0128.12 Ardei şi ardei iute, uscat şi neprelucrat   
    0128.13 Nucşoară, pudră de nucşoară şi cardamon, neprelucrate   
    0128.14 Anason, badian, coriandru, chimion, chimen şi boabe de ienupăr, 
neprelucrate   
    0128.15 Scorţişoară, neprelucrată   
    0128.16 Cuişoare (inclusiv tulpina), neprelucrate   
    0128.17 Ghimbir uscat, neprelucrat   
    0128.18 Vanilie neprelucrată   
    0128.19 Alte condimente neprelucrate   
    0128.2 Conuri de hamei   
    0128.20 Conuri de hamei   
    0128.3 Plante utilizate în principal pentru prepararea parfumurilor, în 
industria farmaceutică sau pentru prepararea insecticidelor, fungicidelor sau 
utilizate în scopuri similare   
    128.30 Plante utilizate în principal pentru prepararea parfumurilor, în 
industria farmaceutică sau pentru prepararea insecticidelor, fungicidelor sau 
utilizate în scopuri similare   
    0129 Alte plante permanente cultivate   
    0129.1 Cauciuc natural   
    0129.10 Cauciuc natural   
    0129.2 Pomi de Crăciun, tăiaţi   
    0129.20 Pomi de Crăciun, tăiaţi   
    0129.3 Materiale vegetale de tipul celor folosite în principal pentru ţesături, 
ca material de umplutură sau în operaţiile de vopsire sau tanare   
    0129.30 Materiale vegetale de tipul celor folosite în principal pentru ţesături, 
ca material de umplutură sau în operaţiile de vopsire sau tanare   
    013 Plante pentru înmulţire: răsaduri, bulbi, tuberculi şi rădăcini, butaşi şi 
lăstari, miceliu de ciuperci   
    0130 Plante pentru înmulţire: răsaduri, bulbi, tuberculi şi rădăcini, butaşi şi 
lăstari, miceliu de ciuperci   
    0130.1 Plante pentru înmulţire: răsaduri, bulbi, tuberculi şi rădăcini, butaşi şi 
lăstari, miceliu de ciuperci   
    0130.10 Plante pentru înmulţire: răsaduri, bulbi, tuberculi şi rădăcini, butaşi 
şi lăstari, miceliu de ciuperci   
    014 Animale vii şi produse animaliere   
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    0141 Bovine de lapte şi lapte brut de la acestea   
    0141.1 Bovine de lapte   
    0141.10 Bovine de lapte   
    0141.2 Lapte de vacă şi bivoliţă, brut   
    0141.20 Lapte de vacă şi bivoliţă, brut   
    0142 Alte bovine şi bubaline, vii; produse ale acestora   
    0142.1 Alte bovine şi bubaline, vii   
    0142.11 Alte bovine şi bubaline, vii (exceptând viţeii vii)   
    0142.12 Viţei vii   
    0142.2 Spermă de taur şi bivol   
    0142.20 Spermă de taur şi bivol   
    0143 Cai şi alte cabaline, vii   
    0143.1 Cai şi alte cabaline, vii   
    0143.11 Cai, vii   
    0143.12 Măgari, catâri şi alte cabaline, vii   
    0144 Cămile şi camelide, vii   
    0144.1 Cămile şi camelide, vii   
    0144.10 Cămile şi camelide, vii   
    0145 Ovine şi caprine, vii; lapte brut şi lână tunsă de la acestea   
    0145.1 Ovine şi caprine,vii   
    0145.11 Ovine, vii   
    0145.12 Caprine, vii   
    0145.2 Lapte brut de ovine şi caprine   
    0145.21 Lapte brut de ovine   
    0145.22 Lapte brut de caprine   
    0145.3 Lână tunsă de la ovine şi caprine, nedegresată şi nespălată, inclusiv 
lână de cojoace (miţoasă)   
    0145.30 Lână tunsă de la ovine şi caprine, nedegresată şi nespălată, 
inclusiv lână de cojoace (miţoasă)   
    0146 Porcine vii   
    0146.1 Porcine, vii   
    0146.10 Porcine, vii   
    0147 Păsări vii şi ouă   
    0147.1 Păsări, vii   
    0147.11 Găini, vii   
    0147.12 Curcani, vii   
    0147.13 Gâşte, vii   
    0147.14 Raţe şi bibilici, vii   
    0147.2 Ouă, proaspete   
    0147.21 Ouă de găină, proaspete   
    0147.22 Ouă de la alte păsări de fermă, proaspete   
    0147.23 Ouă de găină, pentru incubaţie   
    0147.24 Ouă de la alte păsări de fermă, pentru incubaţie   
    0149 Alte animale de fermă şi produsele lor   
    0149.1 Alte animale de fermă, vii   
    0149.11 Iepuri de casă, vii   
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    0149.12 Păsări de fermă n.c.a, vii   
    0149.13 Reptile de fermă (inclusiv şerpi şi broaşte ţestoase), vii   
    0149.19 Alte animale de fermă n.c.a, vii   
    0149.2 Alte produse animaliere, obţinute în ferme   
    0149.21 Miere naturală   
    0149.22 Lapte brut, n.c.a   
    0149.23 Melci (proaspeţi, condimentaţi, îngheţaţi, uscaţi, săraţi sau în 
saramură), cu excepţia melcilor de mare   
    0149.24 Produse comestibile de origine animală, obţinute în ferme n.c.a   
    0149.25 Gogoşi de viermi de mătase (coconi) pentru obţinerea mătăsii 
naturale   
    0149.26 Ceară de insecte şi spermanţet, inclusiv rafinată sau colorată   
    0149.27 Embrioni de animale pentru reproducere   
    0149.28 Produse necomestibile de origine animală, n.c.a   
    0149.3 Blănuri şi diverse tipuri de piei, neprelucrate   
    0149.31 Blănuri neprelucrate, cu excepţia celor de miel   
    0149.32 Blănuri neprelucrate de miel   
    0149.39 Piei neprelucrate de la alte animale, n.c.a (proaspete sau 
conservate, dar neprelucrate)   
    016 Servicii agricole şi de creştere a animalelor (cu excepţia serviciilor 
veterinare)   
    0161 Servicii auxiliare pentru producţia vegetală   
    0161.1 Servicii auxiliare în domeniul producţiei vegetale   
    0161.10 Servicii auxiliare în domeniul producţiei vegetale   
    0162 Servicii auxiliare pentru creşterea animalelor   
    0162.1 Servicii auxiliare în domeniul creşterii animalelor   
    0162.10 Servicii auxiliare în domeniul creşterii animalelor   
    0163 Servicii post-recoltare   
    0163.1 Servicii post-recoltare   
    0163.10 Servicii post-recoltare   
    0164 Servicii de procesare a seminţelor pentru a fi semănate   
    0164.1 Servicii de procesare a seminţelor pentru a fi semănate   
    0164.10 Servicii de procesare a seminţelor pentru a fi semănate   
    017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi servicii anexe 
vânătorii   
    0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi servicii anexe 
vânătorii   
    0170.1 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi servicii anexe 
vânătorii   
    0170.10 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi servicii anexe 
vânătorii   
    02 Produse ale silviculturii, servicii ale exploatărilor forestiere şi servicii 
anexe silviculturii   
    021 Produse ale silviculturii şi servicii ale pepinierelor   
    0210 Produse ale silviculturii şi servicii ale pepinierelor   
    0210.1 Material pomicol; seminţe pentru pomi   
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    0210.11 Material pomicol   
    0210.12 Seminţe pentru pomi   
    0210.2 Servicii ale pepinierelor   
    0210.20 Servicii ale pepinierelor   
    0210.3 Lemn pe picior   
    0210.30 Lemn pe picior   
    022 Lemn brut   
    0220 Lemn brut   
    0220.1 Lemn brut   
    0220.11 Buşteni de conifere   
    0220.12 Buşteni de foioase, exceptând lemnul tropical   
    0220.13 Buşteni de lemn tropical   
    0220.14 Lemne de foc de conifere   
    0220.15 Alte lemne de foc, exceptând de conifere   
    023 Produse ale silviculturii   
    0230 Produse ale silviculturii   
    0230.1 Răşini naturale   
    0230.11 Balată, gutapercă, guayule, chicle şi răşini naturale similare   
    0230.12 Lac, gume, răşini, gume-răşini şi oleorăşini (balsamuri), naturale   
    0230.2 Plută naturală, brută sau simplu prelucrată   
    0230.20 Plută naturală, brută sau simplu prelucrată   
    0230.3 Alte produse ale silviculturii (muşchi, licheni, ramuri, cetină), utilizate 
în scopuri ornamentale   
    0230.30 Alte produse ale silviculturii (muşchi, licheni, ramuri, cetină), 
utilizate în scopuri ornamentale   
    0230.4 Produse comestibile din flora spontană   
    0230.40 Produse comestibile din flora spontană   
    024 Servicii anexe silviculturii   
    0240 Servicii anexe silviculturii   
    0240.1 Servicii anexe silviculturii   
    0240.10 Servicii anexe silviculturii   
    03 Peşte şi alte produse ale pescuitului; produse ale acvaculturii; servicii 
auxiliare ale pescuitului   
    030 Peşte şi alte produse ale pescuitului; produse ale acvaculturii; servicii 
auxiliare ale pescuitului   
    0300 Peşte şi alte produse ale pescuitului; produse ale acvaculturii; servicii 
auxiliare ale pescuitului   
    0300.1 Peşte viu, nedestinat consumului uman   
    0300.11 Peşti ornamentali, sălbatici   
    0300.12 Peşti ornamentali, de crescătorie   
    0300.13 Alte tipuri de peşti sălbatici, vii, care nu sunt destinaţi consumului 
uman, inclusiv seminţe şi hrană pentru acvacultură.   
    0300.14 Alte tipuri de peşti de crescătorie, vii, care nu sunt destinaţi 
consumului uman, inclusiv seminţe şi hrană pentru acvacultură.   
    0300.2 Peşte viu, proaspăt sau congelat destinat consumului uman   
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    0300.21 Peşti din mediu marin vii, proaspeţi sau congelaţi, destinaţi 
consumului uman, exceptând peştele de crescătorie   
    0300.22 Peşti de apă dulce vii, proaspeţi sau congelaţi, destinaţi 
consumului uman, exceptând peştele de crescătorie   
    0300.23 Peşti din mediu marin vii, proaspeţi sau congelaţi, destinaţi 
consumului uman, de crescătorie   
    0300.24 Peşti de apă dulce vii, proaspeţi sau congelaţi, destinaţi 
consumului uman, de crescătorie   
    0300.3 Crustacee, necongelate   
    0300.31 Crustacee necongelate, exceptând pe cele de crescătorie   
    0300.32 Crustacee necongelate, de crescătorie   
    0300.4 Moluşte şi alte nevertebrate acvatice, vii, proaspete sau refrigerate   
    0300.41 Stridii vii, proaspete sau refrigerate, exceptând pe cele de 
crescătorie   
    0300.42 Alte moluşte, vii, proaspete sau refrigerate, exceptând pe cele de 
crescătorie   
    0300.43 Stridii vii, proaspete sau congelate, de crescătorie   
    0300.44 Alte moluşte, vii, proaspete sau refrigerate, de crescătorie   
    0300.45 Alte nevertebrate acvatice vii, proaspete sau refrigerate, de 
crescătorie   
    0300.46 Alte nevertebrate acvatice vii, proaspete sau refrigerate, exceptând 
pe cele de crescătorie   
    0300.5 Perle neprelucrate   
    0300.51 Perle naturale, neprelucrate   
    0300.52 Perle de cultură, neprelucrate   
    0300.6 Alte plante şi animale acvatice şi produse ale acestora   
    0300.61 Corali şi alte produse similare, scoici (carapace), crustacee sau 
echinoderme şi oase de sepie   
    0300.62 Bureţi naturali de origine animală   
    0300.63 Iarbă de mare şi alte alge, destinate consumului uman, 
exceptându-le pe cele de cultură   
    0300.64 Iarbă de mare şi alte alge, destinate consumului uman, de cultură   
    0300.65 Iarbă de mare şi alte alge, care nu sunt destinate consumului 
uman, exceptându-le pe cele de cultură   
    0300.66 Iarbă de mare şi alte alge, care nu sunt destinate consumului 
uman, de cultură   
    0300.69 Alte plante şi animale acvatice şi produse ale acestora, n.c.a   
    0300.7 Servicii auxiliare pescuitului şi acvaculturii   
    0300.71 Servicii auxiliare pescuitului   
    0300.72 Servicii auxiliare acvaculturii   
   B PRODUSE ALE INDUSTRIEI EXTRACTIVE   
    05 Cărbune superior şi lignit   
    051 Cărbune superior   
    0510 Cărbune superior   
    0510.1 Cărbune superior   
    0510.10 Cărbune superior   
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    052 Lignit   
    0520 Lignit   
    0520.1 Lignit   
    0520.10 Lignit   
    06 Petrol brut şi gaze naturale   
    061 Petrol brut (ţiţei)   
    0610 Petrol brut (ţiţei)   
    0610.1 Produse petroliere şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase   
    0610.10 Produse petroliere şi uleiuri obţinute din minerale bituminoase   
    0610.2 Şisturi bituminoase sau petroliere şi nisipuri bituminoase   
    0610.20 Şisturi bituminoase sau petroliere şi nisipuri bituminoase   
    062 Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă   
    0620 Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă   
    0620.1 Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă   
    0620.10 Gaze naturale, lichefiate sau în stare gazoasă   
    07 Minereuri metalifere   
    071 Minereuri feroase   
    0710 Minereuri feroase   
    0710.1 Minereuri feroase   
    0710.10 Minereuri feroase   
    072 Minereuri neferoase   
    0721 Minereuri de uraniu şi thoriu   
    0721.1 Minereuri de uraniu şi thoriu   
    0721.10 Minereuri de uraniu şi thoriu   
    0729 Alte minereuri metalifere neferoase şi concentrate neferoase   
    0729.1 Alte minereuri metalifere neferoase şi concentrate neferoase   
    0729.11 Minereuri de cupru şi concentrate de cupru   
    0729.12 Minereuri de nichel şi concentrate de nichel   
    0729.13 Minereuri de aluminiu şi concentrate de aluminiu   
    0729.14 Minereuri de metale preţioase şi concentrate de metale preţioase   
    0729.15 Minereuri de plumb, zinc, staniu şi concentratele lor   
    0729.19 Alte minereuri metalifere neferoase şi concentratele lor n.c.a.   
    08 Alte produse ale industriei extractive   
    081 Piatră, nisip şi argilă   
    0811 Piatră ornamentală şi pentru construcţii, piatră calcaroasă, gips, cretă 
şi ardezie   
    0811.1 Piatră ornamentală şi pentru construcţii   
    0811.11 Marmură şi alte pietre calcaroase ornamentale sau pentru 
construcţii   
    0811.12 Granit, gresie şi alte pietre ornamentale sau pentru construcţii   
    0811.2 Piatră calcaroasă şi gips   
    0811.20 Piatră calcaroasă şi gips   
    0811.3 Cretă şi dolomită necalcinată   
    0811.30 Cretă şi dolomită necalcinată   
    0811.4 Ardezie   
    0811.40 Ardezie   



11 

    0812 Pietriş, nisip, argilă şi caolin   
    0812.1 Pietriş şi nisip   
    0812.11 Nisip natural   
    0812.12 Granule, criblură şi pulberi; prundiş, pietriş   
    0812.13 Mixturi de zgură şi alte produse similare din deşeuri industriale, cu 
sau fară adaos de prundiş, pietriş şi cremene, folosite in construcţii   
    0812.2 Argilă şi caolin   
    0812.21 Caolin şi alte tipuri de argilă caolinică   
    0812.22 Alte argile, andaluzit, cianit şi similare; mulit; şamotă sau 
pământuri silicioase   
    089 Alte produse ale industriei extractive, n.c.a.   
    0891 Minerale pentru industria chimică şi minerale fertilizante   
    0891.1 Minerale pentru industria chimică şi minerale fertilizante   
    0891.11 Calciu natural sau fosfaţi naturali de aluminiu-calciu   
    0891.12 Pirite de fier neprăjite; sulf brut sau nerafinat   
    0891.19 Alte minerale pentru industria chimică şi minerale fertilizante   
    0892 Turbă   
    0892.1 Turbă   
    0892.10 Turbă   
    0893 Sare şi clorură de sodiu pură; apă de mare   
    0893.1 Sare şi clorură de sodiu pură; apă de mare   
    0893.10 Sare şi clorură de sodiu pură; apă de mare   
    0899 Alte produse ale industriei extractive, n.c.a   
    0899.1 Bitum şi asfalt natural; asfaltiţi şi roci asfaltice   
    0899.10 Bitum şi asfalt natural; asfaltiţi şi roci asfaltice   
    0899.2 Pietre preţioase şi semipreţioase, diamante industriale neprelucrate 
sau grosier prelucrate, piatră ponce; şmirghel; corindon natural; granat natural 
şi alte materiale abrazive naturale; alte minerale   
    0899.21 Pietre preţioase şi semipreţioase (exceptând diamantele 
industriale) neprelucrate sau grosier prelucrate   
    0899.22 Diamante industriale, neprelucrate, grosier prelucrate sau brute; 
pietre ponce; şmirghel, corindon natural; granat natural şi alte materiale 
abrazive naturale   
    0899.29 Alte minerale   
    09 Servicii anexe extracţiei   
    091 Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale   
    0910 Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale   
    0910.1 Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale   
    0910.11 Servicii de forare pentru extracţia de petrol şi de gaze naturale   
    0910.12 Servicii de instalare a sondelor, de reparare şi demontare, servicii 
anexe activităţilor de extracţie a gazelor naturale şi a petrolului   
    0910.13 Lichefierea şi regazeificarea gazelor naturale efectuate la locul de 
extracţie, pentru transport   
    099 Servicii auxiliare pentru alte tipuri de activităţi extractive   
    0990 Servicii auxiliare pentru alte tipuri de activităţi extractive   
    0990.1 Servicii auxiliare pentru alte tipuri de activităţi extractive   



12 

    0990.11 Servicii auxiliare pentru extracţia cărbunelui superior   
    0990.19 Servicii auxiliare pentru alte tipuri de activităţi extractive n.c.a   
   C PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRĂTOARE   
    10 Produse ale industriei alimentare   
    101 Conservarea cărnii şi produse din carne   
    1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii   
    1011.1 Carne de bovine, porcine, ovine, caprine, de cal şi alte cabaline, 
proaspătă sau refrigerată   
    1011.11 Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată   
    1011.12 Carne de porcine, proaspătă sau refrigerată   
    1011.13 Carne de ovine, proaspătă sau refrigerată   
    1011.14 Carne de caprine, proaspătă sau refrigerată   
    1011.15 Carne de cal şi alte cabaline, proaspătă sau refrigerată   
    1011.2 Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai şi alte 
cabaline, proaspete sau refrigerate   
    1011.20 Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai şi alte 
cabaline, proaspete sau refrigerate   
    1011.3 Carne şi organe comestibile congelate; alte tipuri de carne şi organe 
comestibile   
    1011.31 Carne de bovine, congelată   
    1011.32 Carne de porcine, congelată   
    1011.33 Carne de ovine, congelată   
    1011.34 Carne de caprine, congelată   
    1011.35 Carne de cal şi alte cabaline, congelată   
    1011.39 Alte tipuri de carne şi organe comestibile, proaspete, refrigerate 
sau congelate   
    1011.4 Lână trasă şi piei brute de bovine, cabaline, ovine sau caprine   
    1011.41 Lână brută   
    1011.42 Piei brute de bovine şi cabaline, întregi   
    1011.43 Alte piei brute de bovine şi cabaline   
    1011.44 Piei brute de ovine sau miei   
    1011.45 Piei brute de caprine sau iezi   
    1011.5 Grăsimi de bovine, ovine, caprine sau porcine   
    1011.50 Grăsimi de bovine, ovine, caprine sau porcine   
    1011.6 Organe crude, necomestibile   
    1011.60 Organe crude, necomestibile   
    1011.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare şi conservare a cărnii   
    1011.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare şi conservare a cărnii   
    1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre   
    1012.1 Carne de pasăre, proaspătă sau refrigerată   
    1012.10 Carne de pasăre, proaspătă sau refrigerată   
    1012.2 Carne de pasăre, congelată   
    1012.20 Carne de pasăre, congelată   
    1012.3 Grăsime de pasăre   
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    1012.30 Grăsime de pasăre   
    1012.4 Organe comestibile de pasăre   
    1012.40 Organe comestibile de pasăre   
    1012.5 Pene, puf şi piei de pasăre   
    1012.50 Pene, puf şi piei de pasăre   
    1012.9 Servicii industriale subcontractate din cadrul proceselor de 
prelucrare şi conservare a cărnii de pasăre   
    1012.99 Servicii industriale subcontractate din cadrul proceselor de 
prelucrare şi conservare a cărnii de pasăre   
    1013 Produse din carne, inclusiv carne de pasăre   
    1013.1 Produse preparate si conservate pe bază de carne, organe sau 
sânge   
    1013.11 Carne de porc, tranşată, sărată, uscată sau afumată (slănină sau 
şuncă)   
    1013.12 Carne de bovine, sărată, uscată sau afumată   
    1013.13 Alte tipuri de carne şi organe comestibile, sărate, în saramură, 
uscate sau afumate (exceptând carnea de porcine sau bovine); făină şi pudră 
din carne şi/sau organe, comestibile   
    1013.14 Cârnaţi şi produse similare din carne, organe sau sânge   
    1013.15 Alte produse conservate din carne, organe sau sânge, cu excepţia 
mâncărurilor din carne şi/sau organe   
    1013.16 Făină, pudră şi pelete din carne, improprii consumului uman; 
jumări   
    1013.9 Serrvicii de gătit şi alte servicii pregătitoare pentru obţinerea de 
produse din carne; servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a cărnii, inclusiv a cărnii de pasăre   
    1013.91 Serrvicii de gătit şi alte servicii pregătitoare pentru obţinerea de 
produse din carne   
    1013.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a cărnii, inclusiv a cărnii de pasăre   
    102 Produse şi preparate din peşte, crustacee şi moluşte   
    1020 Produse şi preparate din peşte, crustacee şi moluşte   
    1020.1 Peşte proaspăt, refrigerat sau congelat   
    1020.11 Fileuri de peşte şi carne de peşte (tocată sau nu), proaspete sau 
refrigerate   
    1020.12 Ficat de peşte şi icre, proaspăt sau refrigerat   
    1020.13 Peşte congelat   
    1020.14 Fileuri de peşte, congelate   
    1020.15 Carne de peşte (tocată sau nu), congelată   
    1020.16 Ficat de peşte şi icre, congelate   
    1020.2 Preparate şi conserve din peşte, caviar şi înlocuitori de caviar   
    1020.21 Fileuri de peşte, uscate, sărate sau în saramură, neafumate   
    1020.22 Ficat de peşte şi icre uscate, afumate, sărate sau în saramură; 
făină, pudră şi pelete din peşte pentru consum uman   
    1020.23 Peşte uscat, sărat sau nesărat, sau în saramură   
    1020.24 Peşte, inclusiv file, afumat   
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    1020.25 Peşte, sub alte forme de preparare sau conservare, exceptând 
mâncărurile din peşte   
    1020.26 Caviar şi înlocuitori de caviar   
    1020.3 Crustacee, moluşte, iarbă de mare şi alte nevertebrate acvatice, 
congelate, preparate sau conservate   
    1020.31 Crustacee congelate, uscate, sărate sau în saramură   
    1020.32 Moluşte congelate, uscate, sărate sau în saramură   
    1020.33 Alte nevertebrate acvatice şi iarbă de mare, congelate, uscate, 
sărate sau în saramură   
    1020.34 Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice şi iarbă de mare, 
altfel preparate sau consrvate   
    1020.4 Făină, pudră şi pelete, alte produse n.c.a.din peşte, crustacee, 
moluşte sau alte nevertebrate acvatice şi iarbă de mare, improprii consumului 
uman   
    1020.41 Făină, pudră şi pelete din peşte, crustacee, moluşte sau alte 
nevertebrate acvatice şi iarbă de mare, improprii consumului uman   
    1020.42 Alte produse necomestibile din peşte, crustacee, moluşte sau alte 
nevertebrate acvatice şi iarbă de mare   
    1020.9 Servicii de afumare şi alte servicii de preparare şi conservare pentru 
prelucrarea produselor din peşte; servicii subcontractate, din cadrul proceselor 
de prelucrare şi conservare a peştelui, crustaceelor şi moluştelor   
    1020.91 Servicii de afumare şi alte servicii de preparare şi conservare 
pentru prelucrarea produselor din peşte   
    1020.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare şi conservare a peştelui, crustaceelor şi moluştelor   
    103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor   
    1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor   
    1031.1 Prelucrarea şi conservarea cartofilor   
    1031.11 Cartofi congelaţi   
    1031.12 Cartofi deshidrataţi, tăiaţi sau nu, feliaţi, fără altă prelucrare   
    1031.13 Cartofi deshidrataţi, sub formă de faină, pudră, fulgi, granule, 
pelete   
    1031.14 Cartofi preparaţi sau conservaţi   
    1031.9 Serrvicii de gătit şi alte servicii de preparare a cartofilor şi 
produselor din cartofi; servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor 
de prelucrare şi conservare a cartofilor   
    1031.91 Serrvicii de gătit şi alte servicii de preparare a cartofilor şi 
produselor din cartofi   
    1031.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare şi conservare a cartofilor   
    1032 Sucuri din fructe şi legume   
    1032.1 Sucuri din fructe şi legume   
    1032.11 Suc de roşii   
    1032.12 Suc de portocale   
    1032.13 Suc de grapefruit   
    1032.14 Suc de ananas   
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    1032.15 Suc de struguri   
    1032.16 Suc de mere   
    1032.17 Amestecuri de sucuri de fructe şi legume   
    1032.19 Alte sucuri de fructe şi legume   
    1032.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a sucurilor din fructe şi legume   
    1032.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a sucurilor din fructe şi legume   
    1039 Alte fructe şi legume prelucrate şi conservate   
    1039.1 Legume prelucrate şi conservate, exceptând cartofii   
    1039.11 Legume congelate   
    1039.12 Legume conservate provizoriu   
    1039.13 Legume uscate   
    1039.14 Legume şi fructe tăiate şi ambalate   
    1039.15 Fasole conservată, cu excepţia celei conservate în oţet sau acid 
acetic şi a mâncărurilor preparate din legume   
    1039.16 Mazăre conservată, cu excepţia celei conservate în oţet sau acid 
acetic şi a mâncărurilor preparate din legume   
    1039.17 Alte legume (excluzând cartofii) conservate, cu excepţia celor 
conservate în oţet sau acid acetic, şi a mâncărurilor preparate din legume   
    1039.18 Legume (excluzând cartofii), fructe, nuci şi alte părţi comestibile 
ale plantelor, preparate sau conservate în oţet sau acid acetic   
    1039.2 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi nucilor   
    1039.21 Fructe şi nuci, gătite sau nu, congelate   
    1039.22 Gemuri, jeleuri de fructe, fructe sau nuci piure şi pastă   
    1039.23 Nuci, arahide prăjite, sărate sau sub alte forme de preparare.   
    1039.24 Fructe şi nuci, conservate provizoriu, exceptând cele pentru 
consum imediat   
    1039.25 Nuci şi arahide, decorticate   
    1039.29 Alte fructe preparate şi conservate   
    1039.3 Produse vegetale şi deşeuri vegetale, reziduuri şi subproduse 
vegetale   
    1039.30 Produse vegetale şi deşeuri vegetale, reziduuri şi subproduse 
vegetale   
    1039.9 Servicii de gătit şi alte servicii de pregătire a conservării fructelor şi 
legumelor; servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor   
    1039.91 Servicii de gătit şi alte servicii de pregătire a conservării fructelor şi 
legumelor   
    1039.99 Servicii industriale,subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor   
    104 Grăsimi şi uleiuri vegetale şi animale   
    1041 Uleiuri şi grăsimi   
    1041.1 Uleiuri animale şi grăsimi, fracţiunile lor, neprelucrate   
    1041.11 Stearină solidă, ulei solid, stearină fluidă, ulei fluid şi seu, fără 
emulsificatori sau amestecuri sau preparate în alt mod   
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    1041.12 Grăsime şi ulei şi fracţiunile lor, din peşte şi mamifere marine   
    1041.19 Alte grăsimi animale şi uleiuri şi fracţiunile lor, rafinate sau nu, dar 
nemodificate chimic   
    1041.2 Uleiuri vegetale, brute   
    1041.21 Ulei din arahide, brut   
    1041.22 Ulei din măsline, brut   
    1041.23 Ulei din seminţe de floarea soarelui, brut   
    1041.24 Ulei din rapiţă, colză şi muştar, brut   
    1041.25 Ulei de palmier, brut   
    1041.29 Alte uleiuri vegetale, brute   
    1041.3 Linters de bumbac   
    1041.30 Linters de bumbac   
    1041.4 Turte şi alte reziduuri solide rămase după extracţia grăsimilor 
vegetale sau uleiurilor; făină şi pudră din seminţe uleioase sau fructe 
oleaginoase   
    1041.41 Turte şi alte reziduuri solide rămase după extracţia grăsimilor 
vegetale sau uleiurilor   
    1041.42 Făină şi pudră din seminţe uleioase sau fructe oleaginoase, cu 
excepţia celor obţinute din seminţe de muştar   
    1041.5 Uleiuri rafinate, exceptând reziduurile   
    1041.51 Ulei din seminţe de soia şi fracţiunile lui, rafinat dar nemodificat 
chimic   
    1041.52 Ulei din arahide şi fracţiunile lui, rafinat dar nemodificat chimic   
    1041.53 Ulei din măsline şi fracţiunile lui, rafinat dar nemodificat chimic   
    1041.54 Ulei din seminţe de floarea soarelui şi fracţiunile lui, rafinat dar 
nemodificat chimic   
    1041.55 Ulei din seminţe de bumbac şi fracţiunile lui, rafinat dar nemodificat 
chimic   
    1041.56 Ulei din seminţe de rapiţă şi muştar şi fracţiunile lui, rafinat dar 
nemodificat chimic   
    1041.57 Ulei de palmier şi fracţiunile lui, rafinat dar nemodificat chimic   
    1041.58 Ulei din nuci de cocos şi fracţiunile lui, rafinat dar nemodificat 
chimic   
    1041.59 Alte uleiuri şi fracţiunile lor, rafinate dar nemodificate chimic; 
grăsimi vegetale stabile şi alte uleiuri vegetale (cu excepţia uleiului de 
porumb) şi fracţiunile lor n.c.a rafinate dar nemodificate chimic   
    1041.6 Grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale şi fracţiunile lor, hidrogenate, 
esterificate dar fără prelucrări ulterioare   
    1041.60 Grăsimi şi uleiuri animale şi vegetale şi fracţiunile lor, hidrogenate, 
esterificate dar fără prelucrări ulterioare   
    1041.7 Ceară vegetală (excluzând trigliceridele); degras; reziduuri rezultate 
din tratarea substanţelor grase sau a cerurilor animale sau vegetale   
    1041.71 Ceară vegetală (excluzând trigliceridele)   
    1041.72 Degras; reziduuri rezultate din tratarea substanţelor grase sau a 
cerii animale sau vegetale   
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    1041.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a uleiurilor şi grăsimilor   
    1041.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a uleiurilor şi grăsimilor   
    1042 Margarină şi grăsimi comestibile similare   
    1042.1 Margarină şi grăsimi comestibile similare   
    1042.10 Margarină şi grăsimi comestibile similare   
    1042.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a margarinei şi a grăsimilor comestibile similare   
    1042.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a margarinei şi a grăsimilor comestibile similare   
    105 Produse lactate   
    1051 Produse lactate şi brânzeturi   
    1051.1 Lapte lichid prelucrat şi smântână   
    1051.11 Lapte lichid prelucrat   
    1051.12 Lapte şi smântână cu mai mult de 6 % grăsime, neconcentrat şi 
neîndulcit   
    1051.2 Lapte şi smântână în formă solidă   
    1051.21 Lapte degresat şi smântână degresată, sub formă de praf   
    1051.22 Lapte integral şi smântână integrală, sub formă de praf   
    1051.3 Unt şi produse lactate tartinabile   
    1051.30 Unt şi produse lactate tartinabile   
    1051.4 Brânzeturi   
    1051.40 Brânză şi caş   
    1051.5 Alte produse lactate   
    1051.51 Lapte şi smântână, concentrate sau conţinând adaosuri de zahăr 
sau alţi îndulcitori, altele decât cele sub formă solidă   
    1051.52 Iaurt şi alte produse lactate fermentate sau acidifiate   
    1051.53 Cazeină   
    1051.54 Lactoză şi sirop de lactoză   
    1051.55 Zer   
    1051.56 Produse lactate n.c.a   
    1051.9 Servicii industriale subcontractate din cadrul proceselor de 
prelucrare a produselor lactate şi a brânzeturilor   
    1051.99 Servicii industriale subcontractate din cadrul proceselor de 
prelucrare a produselor lactate şi a brânzeturilor   
    1052 Îngheţată   
    1052.1 Îngheţată şi alte produse comestibile sub formă de îngheţată   
    1052.10 Îngheţată şi alte produse comestibile sub formă de îngheţată   
    1052.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a îngheţatei şi a altor produse comestibile sub formă de îngheţată   
    1052.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a îngheţatei şi a altor produse comestibile sub formă de îngheţată   
    106 Produse de morărit, amidon şi produse conţinând amidon   
    1061 Produse de morărit   
    1061.1 Orez, semi sau în întregime măcinat, decorticat sau spart   
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    1061.11 Orez decorticat   
    1061.12 Orez, măcinat, complet sau parţial, sau zdribit   
    1061.2 Făină din cereale şi legume, amestecuri ale acestora   
    1061.21 Făină de grâu sau de meslin   
    1061.22 Faină din alte cereale   
    1061.23 Făină din legume sau griş   
    1061.24 Amestecuri pentru prepararea produselor de brutărie   
    1061.3 Şrot, griş şi pelete şi alte produse din cereale   
    1061.31 Şrot şi griş de grâu   
    1061.32 Şrot de cereale, griş şi pelete n.c.a   
    1061.33 Cereale pentru micul dejun şi alte produse din cereale   
    1061.4 Tărâţe şi alte reziduuri din morărit   
    1061.40 Tărâţe şi alte reziduuri din morărit   
    1061.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor de morărit   
    1061.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor de morărit   
    1062 Amidon şi produse conţinând amidon   
    1062.1 Amidon şi produse conţinând amidon; zaharuri şi siropuri de zahăr 
n.c.a   
    1062.11 Amidon; inulină; gluten de grâu; dextrină şi alte tipuri de amidon 
modificat   
    1062.12 Tapioca şi înlocuitorii săi preparaţi din amidon, sub formă de fulgi, 
granule sau alte forme similare   
    1062.13 Glucoză şi sirop de glucoză; fructoză şi sirop de fructoză, zahăr 
invertit; zaharuri şi siropuri de zahăr n.c.a   
    1062.14 Ulei de porumb   
    1062.2 Reziduuri rezultate din prelucrarea amidonului şi reziduuri similare   
    1062.20 Reziduuri rezultate din prelucrarea amidonului şi reziduuri similare   
    1062.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a amidonului şi a produselor din amidon   
    1062.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a amidonului şi a produselor din amidon   
    107 Produse de brutărie şi produse făinoase   
    1071 Pâine; produse proaspete de patiserie şi prăjituri   
    1071.1 Pâine; produse proaspete de patiserie şi prăjituri   
    1071.11 Pâine proaspătă   
    1071.12 Produse proaspete de patiserie şi prăjituri   
    1071.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a pâinii proaspete sau congelate, a produselor de patiserie şi 
prăjiturilor   
    1071.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a pâinii proaspete sau congelate, a produselor de patiserie şi 
prăjiturilor   
    1072 Pesmeţi şi biscuiţi; produse conservate de patiserie şi prăjituri   
    1072.1 Pesmeţi şi biscuiţi; produse conservate de patiserie şi prăjituri   
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    1072.11 Pâine crocantă, pesmeţi, pâine prăjită şi produse similare prăjite   
    1072.12 Turtă dulce şi alte produse similare; biscuiţi dulci; vafe şi alveole   
    1072.19 Alte produse de brutărie uscate sau conservate   
    1072.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a pesmeţilor şi biscuiţilor; conservarea produselor de patiserie şi 
prăjiturilor   
    1072.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a pesmeţilor şi biscuiţilor; conservarea produselor de patiserie şi 
prăjiturilor   
    1073 Macaroane, tăiţei, cuşcuş şi alte produse făinoase similare   
    1073.1 Macaroane, tăiţei, cuşcuş şi alte produse făinoase similare   
    1073.11 Macaroane, tăiţei şi alte produse făinoase similare   
    1073.12 Cuşcuş   
    1073.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuş-ului şi a altor produse făinoase 
similare   
    1073.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuş-ului şi a altor produse făinoase 
similare   
    108 Alte produse alimentare   
    1081 Zahăr   
    1081.1 Zahăr din trestie de zahăr sau din sfeclă, brut sau rafinat ; melasă   
    1081.11 Zahăr nerafinat din trestie de zahăr sau din sfeclă, în formă solidă   
    1081.12 Zahăr rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă, şi zaharoză, chimic 
pură, în formă solidă fără să conţină alte arome sau coloranţi   
    1081.13 Zahăr rafinat din trestie de zahăr sau sfeclă, cu conţinut de arome 
sau coloranţi, zahăr şi sirop din coajă de arţar   
    1081.14 Melasă   
    1081.2 Pulpă de sfeclă, resturi rezultate din prelucrarea trestie de zahăr şi 
alte deşeuri rezultate din fabricarea zahărului   
    1081.20 Pulpă de sfeclă, resturi rezultate din prelucrarea trestie de zahăr şi 
alte deşeuri rezultate din fabricarea zahărului   
    1081.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a zahărului   
    1081.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a zahărului   
    1082 Cacao, ciocolată şi produse zaharoase   
    1082.1 Pastă de cacao, degresată sau nu, unt de cacao, grăsime şi ulei de 
cacao, pudră de cacao   
    1082.11 Pastă de cacao, degresată sau nu   
    1082.12 Unt de cacao, grăsime şi ulei de cacao   
    1082.13 Pudră de cacao, care nu conţine zahăr sau alţi îndulcitori   
    1082.14 Pudră de cacao, care conţine zahăr sau alţi îndulcitori   
    1082.2 Ciocolată şi produse zaharoase   
    1082.21 Ciocolată şi preparate pe bază de cacao (exceptând pudra dulce 
de cacao), în vrac   
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    1082.22 Ciocolată şi preparate pe bază de cacao (exceptând pudra dulce 
de cacao), altfel decât în vrac   
    1082.23 Produse zaharoase (inclusiv ciocolata albă), fără conţinut de 
cacao   
    1082.24 Fructe, nuci, coajă de fructe şi alte părţi ale plantelor, conservate 
în zahăr   
    1082.3 Coji şi resturi de cacao   
    1082.30 Coji şi resturi de cacao   
    1082.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare de cacao, ciocolată şi produse zaharoase   
    1082.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare de cacao, ciocolată şi produse zaharoase   
    1083 Ceai şi cafea, prelucrate   
    1083.1 Ceai şi cafea, prelucrate   
    1083.11 Cafea, decofeinizată sau prăjită   
    1083.12 Înlocuitori de cafea; extracte, esenţe sau concentrate de cafea sau 
înlocuitori de cafea; coji şi resturi de cafea   
    1083.13 Ceai verde (nefermentat), ceai negru (fermentat) şi ceai fermentat 
parţial, ambalat în colete cu o greutate mai mică sau de cel mult 3 kg   
    1083.14 Extracte, esenţe, concentrate şi preparate din ceai sau mate   
    1083.15 Infuzii de plante   
    1083.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a cafelei şi ceaiului   
    1083.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a cafelei şi ceaiului   
    1084 Condimente şi mirodenii   
    1084.1 Oţet; sosuri; amestecuri de condimente; faină şi pudră de muştar; 
preparate din muştar   
    1084.11 Oţet şi înlocuitori obţinuţi din acid acetic   
    1084.12 Sosuri; amestecuri de condimente şi amestecuri de mirodenii; 
făină şi pudră de muştar; preparate din muştar   
    1084.2 Mirodenii, prelucrate   
    1084.21 Piper, prelucrat   
    1084.22 Ardei iuţi şi graşi, uscaţi, prelucraţi   
    1084.23 Scorţişoară, prelucrată; alte condimente prelucrate   
    1084.3 Sare de masă   
    1084.30 Sare de masă   
    1084.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a condimentelor şi mirodeniilor   
    1084.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a condimentelor şi mirodeniilor   
    1085 Mâncăruri preparate   
    1085.1 Mâncăruri preparate   
    1085.11 Mâncăruri preparate, bazate pe carne, organe sau sânge   
    1085.12 Mâncăruri preparate, bazate pe peşte, crustacee şi moluşte   
    1085.13 Mâncăruri preparate, bazate pe legume   
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    1085.14 Mâncăruri preparate, bazate pe paste fainoase   
    1085.19 Alte mâncăruri preparate (inclusiv pizza congelată)   
    1085.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a mâncărurilor   
    1085.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a mâncărurilor   
    1086 Preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice   
    1086.1 Preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice   
    1086.10 Preparate alimentare omogenizate şi alimente dietetice   
    1086.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a alimentarelor omogenizate şi alimentelor dietetice   
    1086.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a alimentarelor omogenizate şi alimentelor dietetice   
    1089 Alte produse alimentare n.c.a   
    1089.1 Supe, ouă, drojdie de bere şi alte produse alimentare, extracte şi 
esenţe de carne, de peşte şi de nevertebrate acvatice   
    1089.11 Supe şi ciorbe   
    1089.12 Ouă, fără coajă, şi gălbenuşuri proaspete sau conservate; ouă în 
coajă conservate sau gătite; albumină de ouă   
    1089.13 Drojdie de bere (activă sau nu); alte microorganisme unicelulare, 
inactive; praf de copt preparat   
    1089.14 Extracte şi sucuri de carne, peşte şi nevertebrate acvatice   
    1089.15 Sucuri şi extracte vegetale; substanţe peptice; mucilagii şi 
aglutinaţi   
    1089.16 Produse alimentare preparate perisabile, cum ar fi sandwich-uri şi 
pizza proaspătă   
    1089.17 Suplimente alimentare destinate consumului uman   
    1089.19 Diverse produse alimentare n.c.a   
    1089.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a altor produse alimentare n.c.a   
    1089.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a altor produse alimentare n.c.a   
    109 Preparate pentru hrana animalelor   
    1091 Preparate pentru hrana animalelor de fermă   
    1091.1 Preparate pentru hrana animalelor de fermă, cu excepţia făinii de 
lucernă şi a peletelor   
    1091.10 Preparate pentru hrana animalelor de fermă, cu excepţia făinii de 
lucernă şi a peletelor   
    1091.2 Făină de lucernă şi pelete   
    1091.20 Făină de lucernă şi pelete   
    1091.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a hranei pentru animalele de fermă   
    1091.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a hranei pentru animalele de fermă   
    1092 Preparate pentru hrana animalelor de companie   
    1092.1 Preparate pentru hrana animalelor de companie   
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    1092.10 Preparate pentru hrana animalelor de companie   
    1092.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a hranei pentru animalele de companie   
    1092.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a hranei pentru animalele de companie   
    11 Băuturi   
    110 Băuturi   
    1101 Băuturi alcoolice distilate   
    1101.1 Băuturi alcoolice distilate   
    1101.10 Băuturi alcoolice distilate   
    1101.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a băuturilor alcoolice distilate   
    1101.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a băuturilor alcoolice distilate   
    1102 Vin din struguri   
    1102.1 Vin din struguri proaspeţi; must din struguri   
    1102.11 Vin spumos din struguri proaspeţi   
    1102.12 Vin din struguri proaspeţi, exceptând vinul spumos; must din 
struguri   
    1102.2 Drojdie de vin; tartru   
    1102.20 Drojdie de vin; tartru   
    1102.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a vinului din struguri   
    1102.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a vinului din struguri   
    1103 Cidru şi alte vinuri din fructe   
    1103.1 Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru, vin de pere, hidromel); 
amestecuri de băuturi conţinând alcool   
    1103.10 Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru, vin de pere, hidromel); 
amestecuri de băuturi conţinând alcool   
    1103.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a cidrului şi a altor vinuri de fructe   
    1103.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a cidrului şi a altor vinuri de fructe   
    1104 Alte băuturi nedistilate obţinute prin fermentare   
    1104.1 Vermut şi alte vinuri aromate din struguri proaspeţi   
    1104.10 Vermut şi alte vinuri aromate din struguri proaspeţi   
    1104.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a altor băuturi fermentate nedistilate   
    1104.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a altor băuturi fermentate nedistilate   
    1105 Bere   
    1105.1 Bere, cu excepţia drojdiei rezultate de la fabricarea berii   
    1105.10 Bere, cu excepţia drojdiei rezultate de la fabricarea berii   
    1105.2 Deşeuri şi drojdii rezultate de la fabricarea berii   
    1105.20 Deşeuri şi drojdii rezultate de la fabricarea berii   
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    1105.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul procesului de 
preparare a berii   
    1105.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul procesului de 
preparare a berii   
    1106 Malţ   
    1106.1 Malţ   
    1106.10 Malţ   
    1106.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a malţului   
    1106.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a malţului   
    1107 Băuturi răcoritoare, apă minerală şi alte ape îmbuteliate   
    1107.1 Ape minerale şi băuturi răcoritoare   
    1107.11 Ape minerale şi carbogazoase, neîndulcite şi nearomate   
    1107.19 Alte băuturi nealcoolice   
    1107.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a apelor minerale şi băuturilor răcoritoare   
    1107.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a apelor minerale şi băuturilor răcoritoare   
    12 Produse din tutun   
    120 Produse din tutun   
    1200 Produse din tutun   
    1200.1 Produse din tutun, cu excepţia deşeurilor   
    1200.11 Ţigări, ţigări de foi, ţigarete din tutun sau înlocuitori   
    1200.12 Frunze de tutun parţial sau total desprinse de pe tulpină, uscate   
    1200.19 Alte produse din tutun şi înlocuitori; tutun omogenizat sau 
reconstituit; extracte şi esenţe de tutun   
    1200.2 Deşeuri de tutun   
    1200.20 Deşeuri de tutun   
    1200.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a produselor din tutun   
    1200.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
preparare a produselor din tutun   
    13 Produse textile   
    131 Fibre şi fire textile   
    1310 Fibre şi fire textile   
    1310.1 Substanţe grase provenite din lână (inclusiv lanolină)   
    1310.10 Substanţe grase provenite din lână (inclusiv lanolină)   
    1310.2 Fibre naturale pregătite pentru filare   
    1310.21 Mătase brută (netrasă)   
    1310.22 Lână degresată sau carbonizată, necardată sau pieptănată   
    1310.23 Deşeuri de la pieptănarea lânei sau a părului fin de animale   
    1310.24 Lână şi păr, fin sau aspru, de la animale, cardat sau pieptănat   
    1310.25 Bumbac, cardat sau pieptănat   
    1310.26 Iută şi alte fire textile (cu excepţia inului, cânepii şi ramiei) 
prelucrate dar nefilate   
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    1310.29 Alte fibre vegetale, prelucrate dar nefilate   
    1310.3 Fibre sintetice sau artificiale discontinue, pregătite pentru filare   
    1310.31 Fibre sintetice discontinue, cardate, pieptănate sau pregătite în alt 
mod pentru filare   
    1310.32 Fibre artificiale discontinue, cardate, pieptănate sau pregătite în alt 
mod pentru filare   
    1310.4 Fire de mătase şi fire răsucite din deşeuri de mătase   
    1310.40 Fire de mătase şi fire răsucite din deşeuri de mătase   
    1310.5 Fire de lână condiţionată sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; fire 
fine sau neprelucrate din păr de cal sau din păr de alte animale   
    1310.50 Fire de lână condiţionată sau nu pentru vânzarea cu amănuntul; 
fire fine sau neprelucrate din păr de cal sau din păr de alte animale   
    1310.6 Fire de bumbac; aţă de cusut din bumbac   
    1310.61 Fire de bumbac (altele decât aţă de cusut)   
    1310.62 Aţă de cusut din bumbac   
    1310.7 Fire din fibre textile vegetale altele decât bumbacul (inclusiv in, iută, 
fibră de nucă de cocos şi cânepă); fire din celofibre   
    1310.71 Fire de in   
    1310.72 Fire de iută sau alte fire liberiene; fire din alte plante textile, fire din 
celofibre   
    1310.8 Fire textile şi fire din filamente sau din fibre sintetice sau artificiale 
discontinue   
    1310.81 Fire din filamente sintetice sau artificiale, multiple sau cablate 
(altele decât aţa de cusut, fire de înaltă rezistenţă din poliamidă, poliester sau 
vâscoză) nedestinate vânzarii cu amănuntul; fire din filamente sintetice sau 
artificiale (altele decât aţa de cusut) destinate vânzarii cu amănuntul   
    1310.82 Fire, altele decât aţa de cusut, din fibre sintetice discontinue cu 
conţinut mai mare, sau cel puţin egal, de 85% fibre   
    1310.83 Fire, altele decât aţa de cusut, din fibre sintetice discontinue cu 
conţinut mai mic de 85% fibre   
    1310.84 Fire, altele decât aţa de cusut, din fibre sintetice sau artificiale, 
discontinue   
    1310.85 Aţă şi fire de cusut, din filamente şi fibre artificiale şi sintetice   
    1310.9 Material fibros garnetat; servicii de pregătire a fibrelor textile 
naturale; servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de fabricare 
a firelor textile şi a aţei de cusuut.   
    1310.91 Material fibros garnetat din lână sau din păr fin sau aspru de 
animale   
    1310.92 Material fibros garnetat şi alte deşeuri din bumbac   
    1310.93 Servicii de pregătire pentru fibrele textile naturale   
    1310.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a firelor textile şi a aţei de cusuut.   
    132 Ţesături textile   
    1320 Ţesături textile   
    1320.1 Ţesături (cu excepţia celor speciale) din fibre naturale altele decât 
bumbacul   
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    1320.11 Ţesături fabricate din mătase şi deşeuri de mătase   
    1320.12 Ţesături din lână cardată sau pieptănată; ţesături din păr, fin sau 
aspru, de animale sau din păr de cal   
    1320.13 Ţesături din in   
    1320.14 Ţesături din iută şi alte fibre liberiene (exceptând inul, cânepa şi 
ramia)   
    1320.19 Ţesături din alte fibre textile vegetale; ţesături fabricate din fire de 
hârtie   
    1320.2 Ţesături din bumbac   
    1320.20 Ţesături din bumbac   
    1320.3 Ţesături (cu excepţia celor speciale) din filamente artificiale sau 
sintetice sau din fibre artificiale sau sintetice discontinue   
    1320.31 Ţesături din fire de filamente artificiale şi din fire de filamente 
sintetice   
    1320.32 Ţesături din fibre sintetice discontinue   
    1320.33 Ţesături fabricate din fibre artificiale discontinue   
    1320.4 Ţesături buclate, pluşuri şi alte ţesături speciale   
    1320.41 Ţesături pluşate, ţesături tip chenille (altele decât ţesăturile buclate 
şi ţesăturile înguste)   
    1320.42 Ţesături buclate şi alte ţesături similare (altele decât ţesăturile 
înguste) din bumbac   
    1320.43 Alte ţesături buclate şi ţesături pluşate similare (altele decât 
ţesăturile înguste)   
    1320.44 Tifon (altele decât ţesături înguste)   
    1320.45 Ţesături textile cu smocuri, altele decât covoarele   
    1320.46 Ţesături (inclusiv ţesături înguste) din fibră de sticlă   
    1320.5 Imitaţii de blană, ţesute   
    1320.50 Imitaţii de blană, ţesute   
    1320.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a produselor textile   
    1320.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a produselor textile   
    133 Servicii de finisare a materialelor textile   
    1330 Servicii de finisare a materialelor textile   
    1330.1 Servicii de finisare a materialelor textile   
    1330.11 Servicii de albire şi vopsire a firelor şi fibrelor textile   
    1330.12 Servicii de albire a ţesăturilor şi produselor textile (inclusiv a 
îmbrăcămintei)   
    1330.13 Servicii de vopsire a ţesăturilor şi produselor textile (inclusiv a 
îmbrăcămintei)   
    1330.19 Alte servicii de finisare a ţesăturilor şi articolelor textile (inclusiv a 
îmbrăcămintei)   
    139 Alte articole textile   
    1391 Materiale textile tricotate şi croşetate   
    1391.1 Materiale textile tricotate sau croşetate   
    1391.11 Pluşuri, velur, şi ţesături flauşate, tricotate sau croşetate   
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    1391.19 Alte materiale textile tricotate sau croşetate, inclusiv imitaţiile de 
blană fabricate prin tricotare   
    1391.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a produselor textile tricotate sau croşetate   
    1391.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a produselor textile prin tricotare sau croşetare   
    1392 Articole confecţionate din materiale textile, cu excepţia îmbrăcămintei 
şi lenjeriei de corp   
    1392.1 Articole confecţionate din materiale textile pentru gospodărie   
    1392.11 Pături şi pleduri de voiaj, cu excepţia păturilor electrice   
    1392.12 Lenjerie de pat   
    1392.13 Lenjerie de masă   
    1392.14 Lenjerie de toaletă şi de bucătărie   
    1392.15 Perdele (inclusiv draperii) şi jaluzele interioare; perdele sau 
draperii de pat   
    1392.16 Articole pentru amenajări interioare n.c.a. ; seturi de ţesături şi fire 
folosite la fabricarea covoarelor, tapiţeriilor şi produselor similare   
    1392.2 Alte articole confecţionate din materiale textile   
    1392.21 Saci şi sacoşe folosite la ambalarea produselor   
    1392.22 Prelate, copertine şi parasolare; pânze pentru ambarcaţiuni, 
planşe sau cărucioare cu velă; corturi şi articole pentru camping (inclusiv 
saltele pneumatice)   
    1392.23 Paraşute (inclusiv paraşute dirijabile), rotoşute; părţi ale acestora   
    1392.24 Plăpumi, plăpumi din puf, pilote, perne, perniţe pentru tabureţi, saci 
de dormit şi alte articole similare; unele articole pot avea în componenţă arcuri 
şi stofă sau pot umplute cu orice material, inclusiv cauciuc spongios sau 
plastic alveolar   
    1392.29 Alte articole confecţionate din textile, inclusiv cârpe de şters pe jos, 
cârpe de şters praful şi similare, veste de salvare şi centuri de siguranţă   
    1392.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a articolelor confecţionate din materiale textile, cu excepţia 
îmbrăcămintei   
    1392.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a articolelor confecţionate din materiale textile, cu excepţia 
îmbrăcămintei   
    1393 Covoare şi mochete   
    1393.1 Covoare şi mochete   
    1393.11 Covoare şi alte materiale textile pentru acoperit podeaua, cu fire 
înnodate   
    1393.12 Covoare şi alte acoperitoare de podea, din materiale textile ţesute, 
fără smocuri sau şuviţe   
    1393.13 Covoare şi alte acoperitoare de podea, cu smocuri   
    1393.19 Alte covoare şi acoperitoare de podea din materiale textile (inclusiv 
cele din postav)   
    1393.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a covoarelor şi mochetelor   
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    1393.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a covoarelor şi mochetelor   
    1394 Odgoane, frânghii, sfori şi plase   
    1394.1 Odgoane, frânghii, sfori şi plase, cu excepţia deşeurilor   
    1394.11 Sfori, odgoane, frânghii şi cabluri din fire de iută sau alte fibre 
textile liberiene   
    1394.12 Plasă ţesută din sfoară, odgoane sau frânghii, plase gata 
confecţionate din materiale textile; articole din fire şi panglici n.c.a.   
    1394.2 Cârpe, deşeuri de sfoară, odgoane, frânghie şi cabluri şi alte articole 
uzate din materiale textile   
    1394.20 Cârpe, deşeuri de sfoară, odgoane, frânghie şi cabluri şi alte 
articole uzate din materiale textile   
    1394.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere de odgoane, frânghii, sfori şi plase   
    1394.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere de odgoane, frânghii, sfori şi plase   
    1395 Materiale textile neţesute şi articole din materiale textile neţesute, cu 
excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte   
    1395.1 Materiale textile neţesute şi articole din materiale textile neţesute, cu 
excepţia articolelor de îmbrăcăminte   
    1395.10 Materiale textile neţesute şi articole din materiale textile neţesute, 
cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte   
    1395.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a materialelor textile neţesute şi articolelor din materiale textile 
neţesute, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte   
    1395.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a materialelor textile neţesute şi articolelor din materiale textile 
neţesute, cu excepţia articolelor de îmbrăcăminte   
    1396 Alte materiale textile tehnice şi industriale   
    1396.1 Fire metalizate sau fire metalizate împletite; ţesături din aţă 
metalizată şi ţesături din fibre metalizate, aţă şi sfoară cauciucată, cuverturi 
textile, produse şi articole textile pentru scopuri tehnice   
    1396.11 Fire metalizate sau fire metalizate împletite   
    1396.12 Ţesături din fire metalizate şi ţesături din fibre metalizate n.c.a.   
    1396.13 Aţă şi sfoară cauciucată, cuverturi textile; fire şi panglici textile, 
impregnate sau acoperite cu cauciuc sau plastic   
    1396.14 Ţesături textile, impregnate, acoperite n.c.a   
    1396.15 Ţesături cord pentru anvelope din fire, de înaltă rezistenţă, de 
nylon, poliamide, poliester sau vâscoză   
    1396.16 Articole textile şi articole pentru scopuri tehnice (inclusiv fitiluri, 
manşoane pentru lămpi cu gaz, furtunuri, curele de transmisie sau benzi 
transportoare ţesături pentru site şi ţesături pentru filtre   
    1396.17 Ţesături înguste, panglici fără bătatură asamblate prin lipire 
articole de pasmanterie şi similare   
    1396.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a materialelor textile tehnice şi industriale   
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    1396.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a materialelor textile tehnice şi industriale   
    1399 Alte articole textile n.c.a   
    1399.1 Tuluri, dantele şi broderii; ţesături înguste şi găitane; fire şi panglici 
împletite, bentiţe   
    1399.11 Tuluri şi alte ţesături tip plasă, cu excepţia materialelor tricotate şi 
croşetate; dantelă în bucăţi, fâşii sau cu motive decorative   
    1399.12 Broderii în bucăţi, fâşii sau cu motive decorative   
    1399.13 Fetru căptuşit, acoperit sau stratificat   
    1399.14 Fire textile mai mici sau cel mult egale cu 5 mm bucata (scame)   
    1399.15 Fire şi panglici aurite, fire tip "chenile", fire "cu bucleuri"   
    1399.16 Produse textile matlasate, sub formă de bucăţi   
    1399.19 Alte materiale textile şi produse textile n.c.a   
    1399.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a altor materiale textile n.c.a   
    1399.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a altor materiale textile n.c.a   
    14 Articole de îmbrăcăminte   
    141 Articole de îmbrăcăminte cu excepţia celor din blană   
    1411 Articole de îmbrăcăminte din piele   
    1411.1 Îmbrăcăminte din piele sau din înlocuitori de piele   
    1411.10 Îmbrăcăminte din piele sau din înlocuitori de piele   
    1411.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a îmbrăcămintei din piele   
    1411.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a îmbrăcămintei din piele   
    1412 Articole de îmbrăcăminte pentru lucru   
    1412.1 Îmbrăcăminte de lucru pentru bărbaţi   
    1412.11 Compleuri pentru bărbaţi, jachete, veste şi sacouri, pentru scopuri 
industriale sau profesionale   
    1412.12 Salopete şi pantaloni de lucru, de bărbaţi, pentru scopuri 
industriale sau profesionale   
    1412.2 Îmbrăcăminte de lucru pentru femei   
    1412.21 Compleuri pentru femei, jachete, veste şi sacouri, pentru scopuri 
industriale sau profesionale   
    1412.22 Salopete şi pantaloni de lucru, de femei, pentru scopuri industriale 
sau profesionale   
    1412.3 Alte articole de îmbrăcăminte pentru lucru   
    1412.30 Alte articole de îmbrăcăminte pentru lucru   
    1412.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a îmbrăcămintei de lucru   
    1412.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a îmbrăcămintei de lucru   
    1413 Alte articole de îmbrăcăminte   
    1413.1 Articole de îmbrăcăminte, pentru exterior, tricotate sau croşetate   
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    1413.11 Paltoane, pardesie, cape, mantale, hanorace, pelerine, canadiene 
şi articole similare, tricotate sau croşetate pentru bărbaţi şi băieţi   
    1413.12 Costume, compleuri, jachete, sacouri, pantaloni, salopete, 
pantaloni scurţi şi şorturi, tricotate sau croşetate pentru bărbaţi şi băieţi   
    1413.13 Paltoane, pardesie, cape, mantale, hanorace, pelerine, canadiene 
şi articole similare tricotate sau croşetate pentru femei şi fete   
    1413.14 Costume, compleuri, jachete, sacouri, pantaloni, rochii, fuste, fuste 
pantalon, salopete, pantaloni scurţi şi şorturi, tricotate sau croşetate pentru 
femei şi fete   
    1413.2 Alte articole de îmbrăcăminte pentru bărbaţi şi băieţi   
    1413.21 Pardesie, impermeabile, salopete, cape, mantale, hanorace, 
pelerine, canadiene şi articole similare din materiale textile ţesute, pentru 
bărbaţi şi băieţi   
    1413.22 Costume, compleuri, din materiale textile ţesute pentru bărbaţi şi 
baieţi   
    1413.23 Jachete şi sacouri, din materiale textile ţesute pentru bărbaţi şi 
baieţi   
    1413.24 Pantaloni şi articole similare din materiale textile netricotate sau 
necroşetate, pentru bărbaţi şi băieţi   
    1413.3 Alte articole de îmbrăcăminte pentru femei şi fete   
    1413.31 Pardesie, impermeabile, salopete, cape, mantale, hanorace, 
pelerine, jachete şi articole similare , excluzând tricotate sau croştate, pentru 
femei şi fete   
    1413.32 Costume, compleuri din materiale textile, pentru femei şi fete, 
excluzând tricotate sau croştate   
    1413.33 Jachete şi sacouri, din materiale textile pentru femei şi fete, 
excluzând tricotate sau croştate   
    1413.34 Rochii, fuste şi fuste pantalon din materiale textile, pentru femei şi 
fete, excluzând tricotate sau croştate   
    1413.35 Pantaloni şi articole similare din materiale textile, pentru femei şi 
fete, excluzând tricotate sau croştate   
    1413.4 Haine uzate şi alte articole uzate   
    1413.40 Haine uzate şi alte articole uzate   
    1413.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a îmbrăcămintei   
    1413.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a îmbrăcămintei   
    1414 Articole de lenjerie de corp   
    1414.1 Articole de lenjerie de corp tricotate sau croşetate   
    1414.11 Cămăşi tricotate sau croşetate, pentru bărbaţi şi băieţi   
    1414.12 Chiloţi, indispensabili, cămăşi de noapte, pijamale, halate de baie 
şi de casă şi articole similare din materiale tricotate sau croşetate, pentru 
bărbaţi sau băieţi   
    1414.13 Bluze, cămăşi şi bluze-cămăşi, tricotate sau croşetate, pentru 
femei şi fete   



30 

    1414.14 Chiloţi, bluze de corp, combinezoane, jupoane, cămăşi de noapte, 
pijamale, halate de baie şi de casă şi articole similare din materiale tricotate 
sau croştate, pentru femei şi fete   
    1414.2 Articole de lenjerie de corp din materiale textile, excluzând tricotate 
sau croştate   
    1414.21 Cămăşi din materiale textile, pentru bărbaţi şi băieţi, excluzând 
tricotate sau croştate   
    1414.22 Chiloţi, indispensabili, cămăşi de noapte, pijamale, halate de baie 
şi de casă şi articole similare, pentru bărbaţi sau băieţi, excluzând tricotate 
sau croştate   
    1414.23 Bluze, cămăşi şi bluze-cămăşi, pentru femei şi fete, excluzând 
tricotate sau croştate   
    1414.24 Chiloţi, bluze de corp, combinezoane, jupoane, cămăşi de noapte, 
pijamale, halate de baie şi de casă şi articole similare, pentru femei şi fete, 
excluzând tricotate sau croştate   
    1414.25 Sutiene, centuri, corsete, bretele, jartiere, articole similare şi părţi 
ale acestora, excluzând tricotate sau croştate   
    1414.3 Tricouri, maiouri şi bluze de corp, tricotate sau croşetate   
    1414.30 Tricouri, flanele, maiouri tricotate sau croşetate   
    1414.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor de lenjerie   
    1414.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor de lenjerie   
    1419 Alte articole de îmbrăcăminte şi accesorii   
    1419.1 Hăinuţe, costumaşe, accesorii şi piese de îmbrăcăminte pentru 
sugari, tricotate sau croşetate   
    1419.11 Hăinuţe şi accesorii pentru sugari, tricotate sau croşetate   
    1419.12 Îmbrăcăminte pentru sport (treninguri, costume de schi, costume 
de baie, etc) şi alte articole, tricotate sau croşetate   
    1419.13 Mănuşi, tricotate sau croşetate   
    1419.19 Alte accesorii de îmbrăcăminte gata confecţionate şi părţi de 
costume şi accesorii, tricotate sau croşetate   
    1419.2 Hăinuţe, costumaşe, accesorii şi piese de îmbrăcăminte pentru 
sugari, excluzând tricotate sau croştate   
    1419.21 Hăinuţe şi accesorii pentru sugari din materiale textile, excluzând 
tricotate sau croştate   
    1419.22 Îmbrăcăminte pentru sport şi alte articole, din materiale textile, 
excluzând tricotate sau croştate   
    1419.23 Batiste, eşarfe, şaluri, voaluri, papioane, cravate, mănuşi şi alte 
accesorii gata confecţionate; părţi de îmbrăcăminte sau accesorii din 
materiale textile, excluzând tricotate sau croştate, n.c.a   
    1419.3 Accesorii de îmbrăcăminte din piele; confecţii de serie din postav 
sau neţesute; confecţii de serie din textile cauciucate   
    1419.31 Accesorii de îmbrăcăminte din piele sau având în compoziţie piele, 
cu excepţia mănuşilor pentru sport   
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    1419.32 Confecţii de serie din postav, materiale textile impregnate sau 
cauciucate   
    1419.4 Articole de acoperit capul   
    1419.41 Calote, capişoane, discuri, cilindri şi forme din fetru şi din alte 
materiale, pentru pălării   
    1419.42 Pălării şi articole din textile pentru acoperit capul   
    1419.43 Alte articole pentru acoperit capul şi părţi ale acestora (căptuşeli, 
huse, părţi de pălării, cozoroace, chingi de prindere), exceptând 
acoperitoarele de cap fabricate din cauciuc, mase plastice şi azbest, precum 
şi căştile de protecţie   
    1419.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor de îmbrăcăminte şi accesorii   
    1419.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor de îmbrăcăminte şi accesorii   
    142 Articole din blană   
    1420 Articole din blană   
    1420.1 Articole de îmbrăcăminte, accesorii şi alte articole de blană, cu 
excepţia celor pentru acoperit capul   
    1420.10 Articole de îmbrăcăminte, accesorii şi alte articole de blană, cu 
excepţia celor pentru acoperit capul   
    1420.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor din blană   
    1420.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor din blană   
    143 Articole de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate   
    1431 Articole de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate   
    1431.1 Ciorapi, şosete, ciorapi pantalon şi similare, tricotate sau croşetate   
    1431.10 Ciorapi, şosete, ciorapi pantalon şi similare, tricotate sau croşetate   
    1431.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor tricotate şi croşetate   
    1431.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor tricotate şi croşetate   
    1439 Alte articole de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate   
    1439.1 Jerseuri, pulovere, veste şi articole similare, tricotate sau croşetate   
    1439.10 Jerseuri, pulovere, veste şi articole similare, tricotate sau 
croşetate   
    1439.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a altor articole de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate   
    1439.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a altor articole de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate   
    15 Piele şi produse din piele   
    151 Piei tăbăcite şi finisate; articole de voiaj, de marochinărie şi de 
harnaşament; blănuri preparate şi vopsite   
    1511 Piei tăbăcite şi finisate; blănuri preparate şi vopsite   
    1511.1 Blănuri preparate sau vopsite   
    1511.10 Blănuri preparate sau vopsite   
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    1511.2 Piele velurată; piele lăcuită, laminată şi metalizată   
    1511.21 Piele velurată   
    1511.22 Piele lăcuită, laminată şi metalizată   
    1511.3 Piele de bovine şi cabaline, fără păr   
    1511.31 Piele de bovine fără păr, întreagă   
    1511.32 Piele de bovine fără păr, bucăţi   
    1511.33 Piele de cabaline fără păr   
    1511.4 Piele de ovine, caprine şi porcine, fără păr   
    1511.41 Piele de oi şi miei, fără lână   
    1511.42 Piele de capre şi iezi, fără păr   
    1511.43 Piele de porcine   
    1511.5 Piele de la alte animale şi piele reconstituită   
    1511.51 Piele de la alte animale, fără păr   
    1511.52 Piele reconstituită, pe bază de piele sau fibre de piele   
    1511.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a pieilor tăbăcite şi finisate, a blănurilor preparate şi vopsite   
    1511.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a pieilor tăbăcite şi finisate, a blănurilor preparate şi vopsite   
    1512 Articole de voiaj, marochinărie şi harnaşament   
    1512.1 Articole de şelărie şi harnaşament; articole de voiaj şi similare; alte 
articole din piele   
    1512.11 Articole de şelărie şi harnaşament pentru orice animal şi din orice 
tip de material   
    1512.12 Articole de voiaj, marochinărie şi similare, din piele, piele 
reconstituită, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton; seturi de călătorie 
pentru igiena personală, articole de cusut sau curăţat pantofii sau 
îmbrăcămintea   
    1512.13 Curele pentru ceasuri (cu excepţia celor metalice) şi părţi ale 
acestora   
    1512.19 Alte articole din piele sau piele reconstruită (inclusiv articole 
tehnice) n.c.a.   
    1512.9 Servicii industriale, subcontractate din cadrul proceselor de 
producere a articolelor de voiaj, marochinărie şi harnaşament   
    1512.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor de voiaj, marochinărie şi harnaşament   
    152 Încălţăminte   
    1520 Încălţăminte   
    1520.1 Încălţăminte alta decât cea pentru sport şi de protecţie şi 
încălţămintea ortopedică   
    1520.11 Încălţăminte etanşă din cauciuc sau materiale plastice, alta decât 
încălţămintea cu înveliş protector din metal   
    1520.12 Încălţăminte din cauciuc sau materiale plastice, alta decât 
încălţămintea etanşă sau pentru sport   
    1520.13 Încălţăminte cu feţe din piele, alta decât încălţămintea sport, 
încălţăminte ce are încorporat un înveliş protector din metal la partea din faţă 
şi diverse tipuri de încălţăminte specială   
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    1520.14 Încălţăminte cu feţe din materiale textile, alta decât cea sport   
    1520.2 Încălţăminte sport   
    1520.21 Încălţăminte pentru tenis, baschet, gimnastică, antrenament şi 
similară   
    1520.29 Altă încălţăminte sport, cu excepţia celei pentru schi şi patinaj   
    1520.3 Încălţăminte de protecţie şi alte tipuri de încălţăminte   
    1520.31 Încălţăminte ce are încorporat un înveliş de protecţie la partea din 
faţă   
    1520.32 Încălţăminte din lemn, încălţăminte specială diversă şi alte tipuri de 
încălţăminte n.c.a   
    1520.4 Părţi de încălţăminte din piele, branţuri detaşabile, călcâie de 
cauciuc şi articole similare; ghetre, jambiere şi articole similare şi părţi ale 
acestora   
    1520.40 Părţi de încălţăminte, branţuri detaşabile, călcâie de cauciuc şi 
articole similare; ghetre, jambiere şi articole similare şi părţi ale acestora   
    1520.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a încălţămintei   
    1520.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a încălţămintei   
    16 Lemn şi produse din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; articole din paie 
şi materiale împletite   
    161 Lemn tăiat şi rindeluit   
    1610 Lemn tăiat şi rindeluit   
    1610.1 Lemn, cherestea sau şindrilă, debitate în lungime sau decojite, cu o 
grosime mai mare de 6 mm; traverse de cale ferată şi tramvai din lemn 
neimpregnat   
    1610.11 Lemn, cherestea sau şindrilă, debitate în lungime sau decojite, cu 
o grosime mai mare de 6 mm, de conifere   
    1610.12 Lemn, cherestea sau şindrilă, debitate în lungime sau decojite, cu 
o grosime mai mare de 6 mm, exceptând de conifere   
    1610.13 Traverse de cale ferată şi tramvai din lemn neimpregnat   
    1610.2 Profile şi subprofile din lemn, lână de lemn, făină de lemn, aşchii şi 
particule de lemn   
    1610.21 Profile şi subprofile din lemn (inclusiv şipci pentru parchet, 
neasamblate şi rindeluite), din lemn de conifere   
    1610.22 Profile şi subprofile din lemn (inclusiv şipci pentru parchet, 
neasamblate şi rindeluite), din bambus   
    1610.23 Profile şi subprofile din lemn (inclusiv şipci pentru parchet, 
neasamblate şi rindeluite), din alte tipuri de lemn   
    1610.24 Lână de lemn, făină de lemn   
    1610.25 Aşchii şi particule de lemn   
    1610.3 Lemn în stare brută, traverse din lemn pentru liniile de cale ferată şi 
tramvai, impregnate sau tratate în alt mod   
    1610.31 Lemn în stare brută, tratat   
    1610.32 Traverse din lemn impregnat   
    1610.39 Lemn pentru utilizări industriale   
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    1610.9 Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului; 
servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de producere a 
lemnului, cherestelei şi cherestelei impregnate   
    1610.91 Servicii de uscare, impregnare sau tratare chimică a lemnului   
    1610.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a lemnului, cherestelei şi cherestelei impregnate   
    162 Produse din lemn, plută, paie şi materiale împletite   
    1621 Furnire şi panouri din lemn   
    1621.1 Placaje, panouri furniruite şi altele similare; plăci din aşchii de lemn 
sau din alte materiale lemnoase   
    1621.11 Placaje, panouri furniruite şi lemn stratificat similar, din bambus   
    1621.12 Plăci aglomerate   
    1621.13 Plăci din particule (aşchii) de lemn orientate - OSB   
    1621.14 Alte plăci din lemn sau alte materiale lemnoase   
    1621.15 Plăci fibrolemnoase din lemn (PFL) sau din alte materiale 
lemnoase   
    1621.16 Alte tipuri de placaj, panouri furniruite şi lemn stratificat similar, din 
lemn de conifere   
    1621.17 Alte tipuri de placaj, panouri furniruite şi lemn stratificat similar, cu 
cel puţin o faţă din lemn tropical   
    1621.18 Alte tipuri de placaj, panouri furniruite şi lemn stratificat similar, din 
alte tipuri de lemn   
    1621.2 Foi de furnir, foi pentru placaj şi lemn densificat   
    1621.21 Lemn densificat, în blocuri, scânduri, lame sau profile   
    1621.22 Foi de furnir, foi pentru placaj şi similare, cu o grosime mai mică 
sau cel mult egală cu 6 mm, din lemn de conifere   
    1621.23 Foi de furnir, foi pentru placaj şi similare, cu o grosime mai mică 
sau cel mult egală cu 6 mm, din lemn tropical   
    1621.24 Foi de furnir, foi pentru placaj şi similare, cu o grosime mai mică 
sau cel mult egală cu 6 mm, din alte tipuri de lemn   
    1621.9 Servicii de finisare a panourilor şi placajelor din lemn; servicii 
industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de producere a panourilor şi 
placajelor din lemn   
    1621.91 Servicii de finisare a panourilor şi placajelor din lemn   
    1621.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a panourilor şi placajelor din lemn   
    1622 Elemente pentru pardoseli din parchet, asamblate   
    1622.1 Panouri de parchet asamblate   
    1622.10 Panouri de parchet asamblate   
    1622.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a elementelor pentru pardoseli din parchet   
    1622.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a elementelor pentru pardoseli din parchet   
    1623 Alte elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii   
    1623.1 Elemente de dulgherie şi tâmplărie (cu excepţia construcţiilor 
prefabricate) din lemn   
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    1623.11 Uşi şi ferestre din lemn şi elemente componente ale acestora   
    1623.12 Cofraje pentru betonare din lemn şi şindrile din lemn   
    1623.19 Elemente de dulgherie şi tâmplărie din lemn, n.c.a.   
    1623.2 Construcţii diverse prefabricate din materiale lemnoase   
    1623.20 Construcţii diverse prefabricate din materiale lemnoase   
    1623.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor de dulgherie şi tâmplărie, din lemn, pentru construcţii   
    1623.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor de dulgherie şi tâmplărie, din lemn, pentru construcţii   
    1624 Ambalaje din lemn   
    1624.1 Ambalaje din lemn   
    1624.11 Paleţi, box-paleţi şi alte platforme de încărcare, din lemn   
    1624.12 Butoaie şi produse de dogărie din lemn   
    1624.13 Alte ambalaje din lemn şi părţi ale acestora   
    1624.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a ambalajelor din lemn   
    1624.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a ambalajelor din lemn   
    1629 Alte produse din lemn; articole din plută, paie şi din alte materiale 
vegetale care pot fi împletite   
    1629.1 Alte produse din lemn   
    1629.11 Unelte, mânere, cozi de mătură sau cozi şi corpuri de perii, eboşe 
pentru pipe, calapoade pentru bocanci şi pantofi, din material lemnos   
    1629.12 Articole din lemn pentru masă şi bucătărie   
    1629.13 Lemn încrustat şi furniruit, cutii pentru bijuterii sau tacâmuri şi 
articole similare din lemn, statuete şi alte ornamente din lemn   
    1629.14 Rame pentru tablouri, fotografii, oglinzi sau obiecte similare şi alte 
articole din lemn   
    1629.15 Pelete şi brichete din lemn presat sau aglomerat; deşeuri şi resturi 
vegetale   
    1629.2 Articole din plută, paie sau din alte materiale vegetale care pot fi 
împletite   
    1629.21 Plută naturală prelucrată primar; deşeuri de plută   
    1629.22 Articole din plută naturală   
    1629.23 Semiproduse din plută aglomerată   
    1629.24 Articole din plută aglomerată n.c.a   
    1629.25 Articole împletite şi articole similare din materiale care pot fi 
împletite   
    1629.9 Produse din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; articole din paie şi 
materiale împletite; servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor 
de obţinere de articole din lemn; articole din plută, paie şi împletituri   
    1629.91 Produse din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; articole din paie şi 
materiale împletite   
    1629.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere de articole din lemn; articole din plută, paie şi împletituri   
    17 Hârtie şi produse din hârtie   
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    171 Celuloză, hârtie şi carton   
    1711 Celuloză   
    1711.1 Celuloză din lemn sau alte materiale din fibre celulozice   
    1711.11 Pastă chimică din lemn, cu dizolvant   
    1711.12 Pastă chimică din lemn, cu sodă sau sulfat   
    1711.13 Pastă chimică din lemn, cu bisulfit   
    1711.14 Paste mecanice din lemn, paste semichimice din lemn, paste 
obţinute din materiale fibroase celulozice, altele decât lemnul   
    1711.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a celulozei   
    1711.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a celulozei   
    1712 Hârtie şi carton   
    1712.1 Hârtie de ziar, hârtie fabricată manual şi alte tipuri de hârtie, inclusiv 
carton, neacoperite, pentru scopuri grafice   
    1712.11 Hârtie pentru ziare, sub formă de role sau foi   
    1712.12 Hârtii şi cartoane fabricate manual   
    1712.13 Hârtie şi carton folosite ca bază pentru hârtia fotosenzitivă, 
termosenzitivă sau electrosenzitivă; hârtie pentru indigo şi hârtie suport pentru 
tapet   
    1712.14 Hârtie şi cartoane pentru scris, tipărit şi desenat   
    1712.2 Hârtie pentru uz sanitar-gospodăresc (igienico-sanitare)   
    1712.20 Hârtie pentru uz sanitar-gospodăresc (igienico-sanitare)   
    1712.3 Hârtie pentru carton ondulat   
    1712.31 Hârtie pentru carton ondulat, nealbită, neacoperită   
    1712.32 Hârtie pentru carton ondulat, albită, acoperită   
    1712.33 Hârtie semichimică pentru caneluri   
    1712.34 Altă hârtie pentru caneluri, inclusiv cea reciclată   
    1712.35 Hârtie şi cartoane multistratificate; testliner (cartoan din fibre 
recuperate)   
    1712.4 Hârtie neacoperită   
    1712.41 Hârtie kraft necretată, neacoperită; hârtie kraft pentru saci, 
creponată sau plisată   
    1712.42 Hârtie sulfit pentru ambalaje şi altă hârtie neacopertiă (alta decât 
cea folosită pentru scris, imprimat sau alte scopuri grafice)   
    1712.43 Hârtie şi cartoane de filtru   
    1712.44 Hârtie pentru ţigări, dar netăiată la dimensiune sau sub formă de 
caiete sau tuburi   
    1712.5 Carton neacoperit (altul decât cel utilizat la scris, tipărit sau în alte 
scopuri grafice)   
    1712.51 Carton neacoperit, gri la interior   
    1712.59 Alte tipuri de carton neacoperit   
    1712.6 Hârtie pergament, hârtie calc, hârtie "cristal" şi hârtie rezistentă la 
grăsimi   
    1712.60 Hârtie pergament, hârtie calc, hârtie "cristal" şi hârtie rezistentă la 
grăsimi   
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    1712.7 Hârtie şi cartoane prelucrate   
    1712.71 Hârtie şi cartoane asamblate plan prin colaj, neacoperite şi 
neimpregnate   
    1712.72 Hârtie şi cartoane creponate, plisate, gofrate sau perforate   
    1712.73 Hârtie şi cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, imprimat sau 
alte scopuri grafice, acoperite cu caolin sau alte substanţe anorganice   
    1712.74 Hârtie kraft stratificată (legătorie, transformator), acoperite cu 
caolin sau alte substanţe anorganice   
    1712.75 Cartoane kraft stratificate (legătorie, transformator), acoperite cu 
caolin sau alte substanţe anorganice   
    1712.76 Hârtie pentru copiat (carbon, autocopiantă), în role sau foi   
    1712.77 Hârtie şi cartoane acoperite (parafinate, cerate, impregnate, 
cretate, colorate, decorate), în role sau foi   
    1712.78 Carton gri la interior (altul decât cel utilizat la scris, tipărit sau în 
alte scopuri grafice), acoperit cu caolin sau cu alte substanţe anorganice   
    1712.79 Alte tipuri de cartoane (altele decât cele utilizate la scris, tipărit, 
sau în alte scopuri grafice), acoperit cu caolin sau cu alte substanţe 
anorganice   
    1712.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a hârtiei şi cartonului   
    1712.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a hârtiei şi cartonului   
    172 Articole din hârtie şi carton   
    1721 Hârtie şi carton ondulate, ambalaje din hârtie şi carton   
    1721.1 Hârtie şi carton ondulate, ambalaje din hârtie şi carton   
    1721.11 Carton ondulat, în role sau foi   
    1721.12 Saci şi pungi de hârtie   
    1721.13 Ambalaje din hârtie şi carton ondulat (cutii)   
    1721.14 Ambalaje pliante din hârtie şi carton neondulat   
    1721.15 Ambalaje şi articole din hârtie şi carton pentru magazine şi birotică   
    1721.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a hârtiei şi cartonului ondulat şi ambalajelor din hârtie şi carton   
    1721.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a hârtiei şi cartonului ondulat şi ambalajelor din hârtie şi carton   
    1722 Articole din hârtie sau carton, de uz gospodăresc sau sanitar   
    1722.1 Articole din hârtie, de uz gospodăresc sau sanitar   
    1722.11 Hârtie igenică, batiste, serveţele (inclusiv demachiante), feţe şi 
şervete de masă, din pastă de hârtie, hârtie, vată celulozică sau straturi subţiri 
de fibre celulozice   
    1722.12 Prosoape sanitare şi tampoane, scutece şi cămăşi pentru bebeluşi 
şi articole similare, articole şi accesorii de îmbrăcăminte din hârtie, vată de 
celuloză, ţesături sau fibre de celuloză   
    1722.13 Veselă din hârtie şi carton   
    1722.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor de uz gospodăresc sau sanitar, din hârtie sau carton   
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    1722.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor de uz gospodăresc sau sanitar, din hârtie sau carton   
    1723 Articole de papetărie   
    1723.1 Articole de papetărie   
    1723.11 Hârtii copiative, hârtie gumată sau adezivă   
    1723.12 Articole din hârtie sau carton, pentru corespondenţă   
    1723.13 Articole de papetărie, şcolare şi comerciale   
    1723.14 Alte articole de papetărie   
    1723.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor de papetărie   
    1723.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a articolelor de papetărie   
    1724 Tapet   
    1724.1 Tapet   
    1724.11 Tapet din hârtie şi hârtie transparentă pentru ferestre   
    1724.12 Tapet textil   
    1724.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a tapetului   
    1724.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul procesului de 
producerea a tapetului   
    1729 Alte articole din hârtie şi carton   
    1729.1 Alte articole din hârtie şi carton   
    1729.11 Etichete   
    1729.12 Blocuri şi plăci filtrante din pastă de hârtie   
    1729.19 Hârtie de ţigarete, tăiată la dimensiune sub formă de caiete sau 
tuburi, bobine şi alte produse similare; hârtie şi carton pentru filtre; alte articole 
din hârtie şi carton n.c.a   
    1729.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a altor articole din hârtie sau carton   
    1729.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a altor articole din hârtie sau carton   
    18 Servicii de tipărire şi reproducere pe suporţi a înregistrărilor   
    181 Servicii de tipărire şi servicii conexe tipăririi   
    1811 Servicii de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice   
    1811.1 Servicii de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice   
    1811.10 Servicii de tipărire a ziarelor şi a altor publicaţii periodice   
    1812 Alte servicii de tipărire   
    1812.1 Alte servicii de tipărire   
    1812.11 Servicii de tipărire pentru imprimate fiduciare (bilete de bancă, 
timbre poştale şi fiscale, cecuri, titluri de valoare)   
    1812.12 Servicii de tipărire pentru imprimate publicitare şi cataloage 
comerciale şi altele asemănătoare   
    1812.13 Servicii de tipărire pentru reviste şi alte periodice care apar mai 
puţin de 4 ori într-o săptămână   
    1812.14 Servicii de tipărire pentru cărţi, hărţi, hărţi hidrografice sau altele 
asemănătoare, ilustraţii, desene, fotografii şi cărţi poştale   
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    1812.15 Servicii de tipărire a etichetelor   
    1812.16 Servicii de tipărire direct pe materiale (plastic, sticlă, metal, lemn, 
ceramică, etc.), altele decât hârtia   
    1812.19 Alte servicii de tipărire n.c.a   
    1813 Servicii pregătitoare pentru tipărire şi imprimare   
    1813.1 Servicii pregătitoare pentru tipărire   
    1813.10 Servicii pregătitoare pentru tipărire   
    1813.2 Suporţi de tipărire şi imprimare   
    1813.20 Suporţi de tipărire şi imprimare   
    1813.3 Servicii auxiliare de tipărire   
    1813.30 Servicii auxiliare de tipărire   
    1814 Servicii de legătorie şi servicii conexe   
    1814.1 Servicii de legătorie şi servicii conexe   
    1814.10 Servicii de legătorie şi servicii conexe   
    182 Servicii de reproducere a înregistrărilor   
    1820 Servicii de reproducere a înregistrărilor   
    1820.1 Servicii de reproducere a înregistrărilor audio   
    1820.10 Servicii de reproducere a înregistrărilor audio   
    1820.2 Servicii de reproducere a înregistrărilor video   
    1820.20 Servicii de reproducere a înregistrărilor video   
    1820.3 Servicii de reproducere a înregistrărilor de software   
    1820.30 Servicii de reproducere a înregistrărilor de software   
    19 Produse de cocserie şi produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului   
    191 Produse de cocserie   
    1910 Produse de cocserie   
    1910.1 Cocs şi semicocs din huilă, lignit sau turbă; cărbune de retortă   
    1910.10 Cocs şi semicocs din huilă, lignit sau turbă; cărbune de retortă   
    1910.2 Gudroane din huilă, lignit sau turbă; alte gudroane minerale   
    1910.20 Gudroane din huilă, lignit sau turbă; alte gudroane minerale   
    1910.3 Smoală şi cocs de smoală   
    1910.30 Smoală şi cocs de smoală   
    1910.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de obţinere 
a produselor de cocserie   
    1910.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor de cocserie   
    192 Produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului   
    1920 Produse obţinute din prelucrarea ţiţeiului   
    1920.1 Brichete şi forme similare de combustibil solid   
    1920.11 Brichete şi forme similare de combustibil solid, prelucrate din 
cărbune   
    1920.12 Brichete şi forme similare de combustibil solid, prelucrate din lignit   
    1920.13 Brichete şi forme similare de combustibil solid, prelucrate din turbă   
    1920.2 Păcură şi gaz combustibil; ulei lubrifiant   
    1920.21 Benzină auto (pentru motoare cu ardere internă, inclusiv cele 
pentru aviaţie)   
    1920.22 Benzină de avion   
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    1920.23 Benzine industriale speciale (White spirit)   
    1920.24 Kerosen şi carburanţi pentru motoare cu reacţie   
    1920.25 Benzină nafta (Naphtha)   
    1920.26 Motorine   
    1920.27 Uleiuri petroliere medii; amestecuri medii n.c.a   
    1920.28 Păcură n.c.a.   
    1920.29 Uleiuri lubrifiante din petrol; amestecuri grele n.c.a.   
    1920.3 Produse petroliere rafinate în stare gazoasă, exceptând gazul 
natural   
    1920.31 Propan şi butan, lichefiate   
    1920.32 Etilenă, propilenă, butilenă şi butadienă   
    1920.39 Alte gaze petroliere sau hidrocarburi gazoase, cu excepţia gazelor 
naturale   
    1920.4 Alte produse petroliere   
    1920.41 Grăsimi lubrifiante (vaselină, parafină şi ceară de petrol, etc.)   
    1920.42 Cocs de petrol, bitumuri de petrol şi alte reziduuri din uleiuri 
petroliere   
    1920.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor petroliere   
    1920.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor petroliere   
    20 Produse ale industriei chimice   
    201 Produse chimice de bază, îngrăşăminte şi produse azotoase, materiale 
plastice şi cauciuc sintetic în forme primare   
    2011 Gaze industriale   
    2011.1 Gaze industriale   
    2011.11 Hidrogen, argon, gaze rare, azot şi oxigen   
    2011.12 Dioxid de carbon şi alţi compuşi anorganici ai oxigenului cu 
nemetale   
    2011.13 Aer lichid şi aer comprimat   
    2011.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a gazelor industriale   
    2011.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a gazelor industriale   
    2012 Coloranţi şi pigmenţi   
    2012.1 Oxizi, peroxizi şi hidroxizi   
    2012.11 Oxizi de zinc şi peroxid; oxid de titan   
    2012.12 Oxizi şi hidroxizi de crom, mangan, plumb şi cupru   
    2012.19 Alţi oxizi, peroxizi şi hidroxizi metalici   
    2012.2 Pigmenţi şi agenţi tananţi; tananţi şi derivate din aceştia; coloranţi 
n.c.a.   
    2012.21 Coloranţi organici sintetici şi preparate pe bază de coloranţi 
organici sintetici, produse organice sintetice utilizate ca agenţi fluorescenţi sau 
luminofori; lacuri colorate şi preparate pe bază de lac   
    2012.22 Produse tanante de origine vegetală; tananţi şi sărurile lor, eteri, 
esteri şi alte derivate; coloranţi de origine vegetală sau animală   
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    2012.23 Substanţe sintetice tanante organice; substanţe tanante 
anorganice; preparate pentru operaţia de tanare; preparate enzimate pentru 
pretanare   
    2012.24 Coloranţi, n.c.a., produse anorganice utilizate ca luminofori   
    2012.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a coloranţilor, pigmenţilor   
    2012.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a coloranţilor, pigmenţilor   
    2013 Alte produse chimice anorganice de bază   
    2013.1 Uraniu îmbogăţit şi plutoniu; uraniu sărăcit şi thoriu; alte elemente 
radioactive   
    2013.11 Uraniu îmbogăţit, plutoniu şi compuşii lor   
    2013.12 Uraniu sărăcit, thoriu şi compuşii lor   
    2013.13 Alte elemente şi izotopi radioactivi şi compuşii lor; aliaje, dispersii, 
produse ceramice şi amestecuri conţinând aceste elemente, izotopi şi 
compuşii lor   
    2013.14 Elemente combustibile, neiradiate pentru reactoarele nucleare   
    2013.2 Elemente chimice n.c.a.; acizi anorganici şi compuşii lor   
    2013.21 Metaloizi   
    2013.22 Compuşi nemetalici de halogen şi sulf   
    2013.23 Metale alcaline sau alcaline pământoase; metale din pământuri 
rare, scandiu şi ytriu; mercur   
    2013.24 Clorură de hidrogen; oleum; pentaoxid difosforos; alţi acizi 
anorganici; dioxid de siliciu şi sulf   
    2013.25 Oxizi, hidroxizi şi peroxizi; hidrazină şi hidroxilamină şi sărurile lor 
anorganice   
    2013.3 Halogenuri metalice; hipocloruri, cloraţi şi percloraţi   
    2013.31 Halogenuri metalice   
    2013.32 Hipocloruri, cloraţi şi percloraţi   
    2013.4 Sulfuri, sulfaţi; nitraţi, fosfaţi şi carbonaţi   
    2013.41 Sulfuri, sulfiţi şi sulfaţi   
    2013.42 Fosfiţi, fosfataţi, fosfaţi, polifosfaţi şi nitraţi (cu excepţia celor de 
potasiu)   
    2013.43 Carbonaţi   
    2013.5 Alte săruri metalice   
    2013.51 Săruri de acizi oxometalici sau peroxometalici; metale preţioase în 
stare coloidală   
    2013.52 Compuşi anorganici n.c.a., inclusiv apă distilată, amalgame altele 
decât cele ale metalelor preţioase   
    2013.6 Alte produse chimice anorganice de bază   
    2013.61 Izotopi n.c.a. şi compuşi izotopici (inclusiv apă grea)   
    2013.62 Cianuri, oxizi de cianură şi cianuri complexe; fulminaţi, cianaţi şi 
tiocianaţi; silicaţi; boraţi; peroxiboraţi; alte săruri de acizi sau peracizi 
anorganici   
    2013.63 Peroxid de hidrogen   
    2013.64 Fosfuri; carburi; hidruri; nitruri; azoturi; siliciuri şi boruri   
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    2013.65 Compuşi ai metalelor de pământuri rare, ai ytriului sau scandiului   
    2013.66 Sulf, cu excepţia sulfului sublimat, sulf precipitat şi sulf coloidal   
    2013.67 Cenuşă de pirită   
    2013.68 Cuarţ piezoelectric; alte pietre preţioase sau semipreţioase 
sintetice sau reconstituite, neprelucrate   
    2013.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor chimice anorganice de bază   
    2013.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor chimice anorganice de bază   
    2014 Alte produse chimice organice de bază   
    2014.1 Hidrocarburi şi derivatele lor   
    2014.11 Hidrocarburi aciclice   
    2014.12 Hidrocarburi ciclice   
    2014.13 Derivaţi cloruraţi ai hidrocarburilor aciclice   
    2014.14 Derivaţi sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi ai hidrocarburilor, halogenaţi 
sau nu   
    2014.19 Alţi derivaţi ai hidrocarburilor   
    2014.2 Alcooli, fenoli, fenol-alcooli şi halogenaţii lor, derivaţi de sulfonaţi, 
nitraţi sau nitrozaţi, alcooli graşi industriali   
    2014.21 Alcooli graşi industriali   
    2014.22 Alcooli monohidroxilici   
    2014.23 Dioli; polialcooli; alcooli ciclici şi derivaţi ai acestora   
    2014.24 Fenoli; fenol-alcooli şi derivaţi de fenol   
    2014.3 Acizi graşi industriali monocarboxilici; acizi carboxilici şi derivatele 
lor   
    2014.31 Acizi graşi industriali monocarboxilici; uleiuri acide de rafinare   
    2014.32 Acizi saturaţi aciclici monocarboxilici şi derivatele lor   
    2014.33 Acizi nesaturaţi monocarboxilici, ciclanici, cicleici sau acizi aciclici 
policarboxilici cicloterpenici şi derivaţii lor   
    2014.34 Acizi carboxilici şi policarboxilici aromaţi, cu conţinut suplimetar de 
oxigen şi derivatele lor cu excepţia acidului salicilic şi sărurile sale   
    2014.4 Compuşi organici cu funcţiuni azotate   
    2014.41 Compuşi cu funcţiuni de amină   
    2014.42 Aminoderivaţi cu funcţiuni oxigenate, cu excepţia lisinei acidului 
glutamic   
    2014.43 Ureidă; compuşi cu funcţiuni carboximide sau nitrile şi derivaţii lor   
    2014.44 Compuşi cu alte funcţiuni azotate   
    2014.5 Compuşi organo-sulfurici şi alţi compuşi organo-anorganici; compuşi 
heterocilcici n.c.a   
    2014.51 Compuşi organo-sulfurici şi alţi compuşi organo-anorganici   
    2014.52 Compuşi heterocilcici n.c.a.; acizi nucleici şi sărurile lor   
    2014.53 Esteri fosforici şi sărurile lor sau esteri ai altor săruri anorganice 
(exceptând esterii halogenaţi de hidrogen) şi sărurile lor; derivatele lor 
halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi   
    2014.6 Eteri, peroxizi organici, epoxizi, acetali şi semiacetali; alţi compuşi 
organici   
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    2014.61 Compuşi cu funcţiuni de aldehide   
    2014.62 Cetone şi compuşi cu funcţiuni de cetone şi chinone   
    2014.63 Eteri, peroxizi organici, epoxizi, acetali şi semiacetali; alţi compuşi 
organici   
    2014.64 Enzime şi alţi compuşi organici n.c.a   
    2014.7 Diverse produse chimice organice de bază   
    2014.71 Derivaţi ai produselor vegetale sau răşinoase   
    2014.72 Cărbune de lemn   
    2014.73 Uleiuri şi alte produse obţinute prin distilarea la temperaturi înalte a 
gudroanelor şi produse similare   
    2014.74 Alcool etilic nedenaturat cu tărie de 80% sau mai mult   
    2014.75 Alcool etilic şi alte soluţii, denaturate, cu orice tărie   
    2014.8 Leşii reziduale rezultate din fabricarea pastei de celuloză, cu 
excepţia uleiului de tal   
    2014.80 Leşii reziduale rezultate din fabricarea pastei de celuloză, cu 
excepţia uleiului de tal   
    2014.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse chimice organice de bază   
    2014.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse chimice organice de bază   
    2015 Produse azotoase şi îngrăşăminte   
    2015.1 Acid azotic; acid sulfonitric; amoniac   
    2015.10 Acid azotic; acid sulfonitric; amoniac   
    2015.2 Clorură de amoniu; nitriţi   
    2015.20 Clorură de amoniu; nitriţi   
    2015.3 Îngrăşăminte azotoase, minerale sau chimice   
    2015.31 Uree   
    2015.32 Sulfat de amoniu   
    2015.33 Azotat de amoniu   
    2015.34 Săruri duble şi amestecuri de nitrat de calciu şi amoniu   
    2015.35 Amestecuri de nitrat de amoniu cu carbonat de calciu sau alte 
substanţe anorganice nefertilizante   
    2015.36 Soluţii de uree şi de azotaţi de amoniu   
    2015.39 Alte îngrăşăminte şi amestecuri azotoase   
    2015.4 Îngrăşăminte fosfatice, minerale sau chimice   
    2015.41 Superfosfaţi   
    2015.49 Alte îngrăşăminte fosfatice   
    2015.5 Îngrăşăminte potasice, minerale sau chimice   
    2015.51 Clorură de potasiu   
    2015.52 Sulfat de potasiu   
    2015.59 Alţi fertilizanţi potasici   
    2015.6 Azotat de sodiu   
    2015.60 Azotat de sodiu   
    2015.7 Îngrăşăminte n.c.a   
    2015.71 Îngrăşăminte ce conţin trei elemente fertilizante: azot, fosfor şi 
potasiu   



44 

    2015.72 Diamonofosfat   
    2015.73 Fosfat monoamoniu   
    2015.74 Îngrăşăminte ce conţin două elemente fertilizante: azot şi fosfor   
    2015.75 Îngrăşăminte ce conţin două elemente fertilizante: fosfor şi potasiu   
    2015.76 Azotat de potasiu   
    2015.79 Îngrăşăminte chimice sau minerale ce conţin cel puţin două 
elemente fertilizante (azot, fosfor, potasiu) n.c.a.   
    2015.8 Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală n.c.a.   
    2015.80 Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală n.c.a.   
    2015.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a îngrăşămintelor şi produselor azotoase   
    2015.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a îngrăşămintelor şi produselor azotoase   
    2016 Materiale plastice în forme primare   
    2016.1 Polietilenă în forme primare   
    2016.10 Polietilenă în forme primare   
    2016.2 Polistiren în formă primară   
    2016.20 Polistiren în formă primară   
    2016.3 Policlorură de vinil sau alte olefine halogenate în forme primare   
    2016.30 Policlorură de vinil sau alte olefine halogenate în forme primare   
    2016.4 Polimeri diverşi (răşini epoxidice şi alchidice, poliacetali, polieteri, 
poliesteri şi policarbonaţi), în formă primară   
    2016.40 Polimeri diverşi (răşini epoxidice şi alchidice, poliacetali, polieteri, 
poliesteri şi policarbonaţi), în formă primară   
    2016.5 Alte materiale plastice în forme primare; modificatori ionici   
    2016.51 Polimeri de propilenă sau alte olefine, în forme primare   
    2016.52 Poliacetat de vinil sau alţi esteri de vinil şi alţi polimeri de vinil în 
forme primare   
    2016.53 Polimeri acrilici în forme primare   
    2016.54 Poliamide în forme primare   
    2016.55 Răşini ureice, răşini tioureice şi melaminice în forme primare   
    2016.56 Alte amino-răşini, răşini fenolice şi poliuretani în forme primare   
    2016.57 Siliconi în forme primare   
    2016.59 Alte materiale plastice în forme primare n.c.a   
    2016.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a materialelor plastice în forme primare   
    2016.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a materialelor plastice în forme primare   
    2017 Cauciuc sintetic în forme primare   
    2017.1 Cauciuc sintetic în forme primare   
    2017.10 Cauciuc sintetic în forme primare   
    2017.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a cauciucului sintetic în forme primare   
    2017.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a cauciucului sintetic în forme primare   
    202 Pesticide şi alte produse agrochimice   
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    2020 Pesticide şi alte produse agrochimice   
    2020.1 Pesticide şi alte produse agrochimice   
    2020.11 Insecticide   
    2020.12 Erbicide   
    2020.13 Inhibitori şi stimulatori   
    2020.14 Dezinfectanţi   
    2020.15 Fungicide   
    2020.16 Pesticide periculoase   
    2020.19 Alte pesticide şi produse agrochimice   
    2020.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a pesticidelor şi a altor produse agrochimice   
    2020.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a pesticidelor şi a altor produse agrochimice   
    203 Vopsele, lacuri, cerneluri tipografice şi masticuri   
    2030 Vopsele, lacuri, cerneluri tipografice şi masticuri   
    2030.1 Vopsele şi lacuri pe bază de polimeri   
    2030.11 Vopsele şi lacuri pe bază de polimeri acrilici sau vinilici, în mediu 
apos   
    2030.12 Vopsele şi lacuri pe bază de poliesteri, polimeri acrilici sau vinilici, 
în mediu neapos; soluţii   
    2030.2 Alte vopseluri şi lacuri şi produse similare; culori pentru pictură 
artistică şi cerneală de tipografie   
    2030.21 Culori preparate şi compoziţii vitrifiabile (pigmenţi opacifianţi, 
angobe, lichide de lustruire şi similare); frită de sticlă   
    2030.22 Alte vopseluri şi lacuri; preparate uscate   
    2030.23 Culori pentru picturi artistice   
    2030.24 Cerneluri de tipografie   
    2030.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a vopselelor, lacurilor, cernelurilor de tipografie şi masticurilor   
    2030.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a vopselelor, lacurilor, cernelurilor de tipografie şi masticurilor   
    204 Săpunuri, detergenţi şi produse de întreţinere, cosmetice şi de 
parfumerie   
    2041 Săpunuri, detergenţi şi produse de întreţinere   
    2041.1 Glicerină   
    2041.10 Glicerină   
    2041.2 Agenţi organici de suprafaţă, cu excepţia săpunului   
    2041.20 Agenţi organici de suprafaţă, cu excepţia săpunului   
    2041.3 Săpunuri, produse de întreţinere   
    2041.31 Săpunuri şi produse active organice de suprafaţă şi produse 
pentru folosinţă ca: săpun, hârtie, vată, postav sau ţesături, impregnate sau 
acoperite cu săpun sau detergent   
    2041.32 Detergenţi şi preparate pentru spălat   
    2041.4 Preparate odorizante şi ceară   
    2041.41 Preparate pentru dezodorizarea şi parfumarea încăperilor   
    2041.42 Ceară artificială şi ceară preparată   



46 

    2041.43 Produse pentru lustruit şi creme pentru încălţăminte, mobilă, 
parchet, caroserie, sticlă şi metal   
    2041.44 Paste şi prafuri de curăţat şi alte produse de curăţat   
    2041.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a săpunurilor, detergenţilor şi produselor de întreţinere   
    2041.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a săpunurilor, detergenţilor şi produselor de întreţinere   
    2042 Parfumuri şi produse de toaletă   
    2042.1 Parfumuri şi produse de toaletă   
    2042.11 Parfumuri şi ape de toaletă   
    2042.12 Produse de machiaj pentru buze şi ochi   
    2042.13 Produse pentru manichiură şi pedichiură   
    2042.14 Pudre pentru cosmetică sau de toaletă   
    2042.15 Produse pentru frumuseţe, machiaj sau îngrijirea pielii (inclusiv 
produse pentru bronzat) n.c.a   
    2042.16 Şampoane, lacuri de păr, produse pentru permanent şi pentru 
întinderea părului   
    2042.17 Loţiuni şi alte produse capilare n.c.a   
    2042.18 Produse pentru igiena bucală şi dentară (inclusiv paste şi pudre 
pentru fixarea protezelor dentare), aţă dentară   
    2042.19 Produse pentru bărbierit; deodorizanţi şi antiperspiranţi; produse 
de baie; alte produse de parfumerie, cosmetică sau toaletă n.c.a.   
    2042.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producerea a parfumurilor şi produselor de toaletă   
    2042.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producerea a parfumurilor şi produselor de toaletă   
    205 Alte produse chimice   
    2051 Explozibili   
    2051.1 Preparate explozive; fitiluri de siguranţă; întrerupătoare pentru 
detonare sau percuţie; electrozi de aprindere; detonatoare electrice; articole 
pentru focuri de artificii   
    2051.11 Pulberi propulsive şi produse explozive   
    2051.12 Siguranţe fuzibile; fitile detonante; capse; aprinzătoare; 
detonatoare electrice   
    2051.13 Articole pentru focuri de artificii   
    2051.14 Semnale luminoase, rachete pentru controlul ploii, semnale pentru 
ceaţă şi alte articole pirotehnice, cu excepţia focurilor de artificii   
    2051.2 Chibrituri   
    2051.20 Chibrituri   
    2051.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a explozivilor   
    2051.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a explozivilor   
    2052 Cleiuri   
    2052.1 Cleiuri   
    2052.10 Cleiuri   



47 

    2052.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a cleiurilor   
    2052.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a cleiurilor   
    2053 Uleiuri esenţiale   
    2053.1 Uleiuri esenţiale   
    2053.10 Uleiuri esenţiale   
    2053.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a uleiurilor esenţiale   
    2053.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a uleiurilor esenţiale   
    2059 Alte produse chimice n.c.a.   
    2059.1 Plăci şi filme fotografice, filme instant; preparate chimice şi produse 
neamestecate pentru uz fotografic   
    2059.11 Plăci şi filme fotografice, filme instant, sensibilizate, neexpuse, 
hârtie fotografică   
    2059.12 Emulsii sensibilizatoare pentru uz fotografic, preparate chimice 
pentru uz fotografic n.c.a.   
    2059.2 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale modificate chimic; 
amestecuri de grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, necomestibile   
    2059.20 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale modificate chimic; 
amestecuri de grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, necomestibile   
    2059.3 Cerneluri de scris sau desenat şi alte cerneluri   
    2059.30 Cerneluri de scris sau desenat şi alte cerneluri   
    2059.4 Preparate lubrifiante; aditivi; preparate antigel   
    2059.41 Preparate lubrifiante   
    2059.42 Preparate antidetonante; aditivi pentru uleiuri minerale şi produse 
similare   
    2059.43 Lichide pentru transmisii hidraulice şi pentru frână, preparate 
antigel şi lichide pentru degivrare   
    2059.5 Produse chimice diverse   
    2059.51 Peptone, alte substante proteice şi derivatele lor n.c.a.; pulbere de 
piele   
    2059.52 Pastă de modelat; ceară dentară şi alte preparate de uz 
stomatologic pe bază de ipsos; preparate şi încărcături pentru extinctoare; 
medii de cultură preparate pentru dezvoltarea microorganismelor; materiale 
compozite pentru diagnosticare sau reactivi de laborator n.c.a.   
    2059.53 Produse chimice pentru industria electronică   
    2059.54 Cărbune activ   
    2059.55 Agenţi de apretare, finisare, solvenţi pentru accelerarea difuziei 
sau fixării coloranţilor şi alte produse similare   
    2059.56 Preparate decapante, fluxuri pentru sudură sau lipire; acceleratori 
pentru producerea cauciucului; compuşi plastifianţi şi stabilizatori pentru 
cauciuc sau plastic; preparate catalitice n.c.a.; substanţe compuse alchil-
benzen şi alchil- naftaleic n.c.a   
    2059.57 Lianţi pentru turnătorie; produse chimice   
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    2059.58 Biodiesel (biomotorină)   
    2059.59 Alte produse chimice n.c.a.   
    2059.6 Gelatine şi derivaţi de gelatină; inclusiv albumină din lapte   
    2059.60 Gelatine şi derivaţi de gelatină; inclusiv albumină din lapte   
    2059.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse chimice n.c.a   
    2059.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse chimice n.c.a   
    206 Fibre artificiale   
    2060 Fibre artificiale   
    2060.1 Fibre sintetice   
    2060.11 Fibre sintetice discontinue şi câlţi sintetici, necardaţi sau dărăciţi   
    2060.12 Fire monofilamente de mare tenacitate din poliamide sau poliester   
    2060.13 Alte fire din fibre sintetice, simple   
    2060.14 Monofilamente sintetice; fâşii şi articole similare din materiale 
textile sintetice   
    2060.2 Fibre artificiale   
    2060.21 Fibre artificiale discontinue şi câlţi artificiali, necardaţi sau dărăciţi   
    2060.22 Fire monofilament de înaltă rezistenţă, din vâscoză   
    2060.23 Alte fire din fibre artificiale, simple   
    2060.24 Monofilamente artificiale; materiale textile artificiale sub formă de 
fâşii şi alte forme asemănătoare   
    2060.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a fibrelor artificiale   
    2060.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a fibrelor artificiale   
    21 Produse farmaceutice de bază şi preparate farmaceutice   
    211 Produse farmaceutice de bază   
    2110 Produse farmaceutice de bază   
    2110.1 Acid salicilic, acid acetilsalicilic, sărurile şi esterii lor   
    2110.10 Acid salicilic, acid acetilsalicilic, sărurile şi esterii lor   
    2110.2 Lizină, acid glutamic şi sărurile lor; săruri ale bazelor cuaternare de 
amoniu şi hidroxid de amoniu; fosfoaminolipide; amide şi derivatele lor şi 
săruri ale acestora   
    2110.20 Lizină, acid glutamic şi sărurile lor; săruri ale bazelor cuaternare de 
amoniu şi hidroxid de amoniu; fosfoaminolipide; amide şi derivatele lor şi 
săruri ale acestora   
    2110.3 Lactonă n.c.a., compuşi heterociclici cu atomi de nitrogen, 
conţinând pirozoli, pirimidine, piperazine, triazine sau fenotiazine; hidantoine 
şi derivatele lor; sulfonamide   
    2110.31 Lactonă n.c.a., compuşi heterociclici cu atomi de nitrogen, 
conţinând pirozoli, pirimidine, piperazine, triazine sau fenotiazine; hidantoine 
şi derivatele lor   
    2110.32 Sulfonamide   
    2110.4 Zaharuri chimice pure n.c.a; eteri sau esteri ai zaharurilor şi sărurile 
lor n.c.a.   
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    2110.40 Zaharuri chimice pure n.c.a; eteri sau esteri ai zaharurilor şi 
sărurile lor n.c.a.   
    2110.5 Provitamine, vitamine şi hormoni; glicozidă şi alcaloizi vegetali şi 
derivatele lor; antibiotice   
    2110.51 Provitamine, vitamine şi derivatele lor   
    2110.52 Hormoni, derivaţi din aceştia; alţi steroizi, folosiţi în primul rând ca 
hormoni   
    2110.53 Glicozidă, alcaloizi vegetali şi sărurile lor, eteri, esteri şi derivatele 
lor   
    2110.54 Antibiotice   
    2110.6 Glande şi alte organe; extracte din acestea şi alte substanţe umane 
sau animale n.c.a.   
    2110.60 Glande şi alte organe; extracte din acestea şi alte substanţe 
umane sau animale n.c.a.   
    2110.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor farmaceutice de bază   
    2110.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor farmaceutice de bază   
    212 Preparate farmaceutice   
    2120 Preparate farmaceutice   
    2120.1 Medicamente   
    2120.11 Medicamente ce conţin penicilină sau alte antibiotice   
    2120.12 Medicamente ce conţin hormoni, fără antibiotice   
    2120.13 Medicamente ce conţin alcaloizi sau derivaţi din aceştia, 
exceptând hormonii sau antibioticele   
    2120.2 Alte produse farmaceutice   
    2120.21 Seruri, antiseruri şi vaccinuri   
    2120.22 Preparate contraceptive chimice pe bază de hormoni sau 
spermicide   
    2120.23 Reactivi pentru analize medicale şi alte produse farmaceutice   
    2120.24 Pansamente, catguturi şi materiale similare; truse de prim ajutor   
    2120.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a preparatelor farmaceutice   
    2120.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a preparatelor farmaceutice   
    22 Produse din cauciuc şi mase plastice   
    221 Produse din cauciuc   
    2211 Anvelope şi camere de aer; anvelope reşapate şi refăcute   
    2211.1 Anvelope şi camere de aer, noi   
    2211.11 Anvelope pneumatice, noi, din cauciuc, pentru automobile   
    2211.12 Anvelope pneumatice, noi, din cauciuc, pentru motociclete şi 
biciclete   
    2211.13 Anvelope pneumatice, noi, din cauciuc, pentru autobuze, 
camioane sau avioane   
    2211.14 Anvelope pentru tractoare; alte anvelope pneumatice, noi, din 
cauciuc   
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    2211.15 Camere de aer, anvelope, flapsuri şi bandaje din cauciuc   
    2211.16 Fâşii de bandă de rulare pentru reşapare   
    2211.2 Anvelope reşapate, din cauciuc   
    2211.20 Anvelope reşapate, din cauciuc   
    2211.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a anvelopelor şi camerelor de aer; reşaparea şi refacerea 
anvelopelor   
    2211.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a anvelopelor şi camerelor de aer; reşaparea şi refacerea 
anvelopelor   
    2219 Alte produse din cauciuc   
    2219.1 Cauciuc regenerat în forme primare sau în plăci, foi sau benzi   
    2219.10 Cauciuc regenerat în forme primare sau în plăci, foi sau benzi   
    2219.2 Cauciuc nevulcanizat şi articole similare; cauciuc vulcanizat, altul 
decât ebonita, sub formă de fire, corzi, plăci, foi, benzi, tije şi profile   
    2219.20 Cauciuc nevulcanizat şi articole similare; cauciuc vulcanizat, altul 
decât ebonită, sub formă de fire, corzi, plăci, foi, benzi, tije şi profile   
    2219.3 Tuburi, ţevi şi furtunuri din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonită   
    2219.30 Tuburi, ţevi şi furtunuri din cauciuc vulcanizat, altul decât ebonită   
    2219.4 Curele de transmisie sau benzi transportoare din cauciuc vulcanizat   
    2219.40 Curele de transmisie sau benzi transportoare din cauciuc 
vulcanizat   
    2219.5 Ţesături cauciucate, cu excepţia suportului textil (cord) pentru 
anvelope   
    2219.50 Ţesături cauciucate, cu excepţia suportului textil (cord) pentru 
anvelope   
    2219.6 Articole de îmbrăcăminte şi accesorii din cauciuc vulcanizat, altul 
decât ebonită   
    2219.60 Articole de îmbrăcăminte şi accesorii din cauciuc vulcanizat, altul 
decât ebonită   
    2219.7 Articole din cauciuc vulcanizat n.c.a.; ebonită şi articole din ebonită   
    2219.71 Articole de igienă sau de farmacie (inclusiv tetine) din cauciuc 
vulcanizat, altul decât ebonită   
    2219.72 Covoare şi preşuri din cauciuc vulcanizat, altul decât cel spongios   
    2219.73 Alte articole din cauciuc vulcanizat n.c.a; ebonită în toate formele 
şi articole din aceasta; covoare şi preşuri din cauciuc vulcanizat   
    2219.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse din cauciuc   
    2219.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse din cauciuc   
    222 Produse din material plastic   
    2221 Plăci, folii, tuburi şi profile din material plastic   
    2221.1 Monofilamente mai mari de 1 mm, din material plastic, sub formă de 
tije şi profile   
    2221.10 Monofilamente mai mari de 1 mm, din material plastic, sub formă 
de tije şi profile   
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    2221.2 Tuburi, ţevi, furtunuri şi accesorii ale acestora, din material plastic   
    2221.21 Catgut artificial din celuloză sau materiale vegetale; tuburi, ţevi şi 
furtunuri, din material plastic   
    2221.29 Alte tuburi, ţevi, furtunuri şi accesorii ale acestora, din material 
plastic   
    2221.3 Plăci, folii, filme, foi şi benzi din material plastic, neamestecate cu 
alte materiale similare   
    2221.30 Plăci, folii, filme, foi şi benzi din material plastic, neamestecate cu 
alte materiale similare   
    2221.4 Alte plăci, folii, filme, foi şi benzi, din material plastic   
    2221.41 Alte plăci, folii, filme, foi şi benzi, din material plastic celular   
    2221.42 Alte plăci, folii, filme, foi şi benzi, din material plastic necelular   
    2221.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a plăcilor, foliilor, foilor, tuburilor şi profilelor din material plastic   
    2221.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a plăcilor, foliilor, foilor, tuburilor şi profilelor din material plastic   
    2222 Ambalaje din material plastic   
    2222.1 Ambalaje din material plastic   
    2222.11 Saci şi pungi (inclusiv conuri) din polietilenă   
    2222.12 Saci şi pungi (inclusiv conuri), din alte materiale plastice decât 
polietilena   
    2222.13 Cutii, lădiţe, coşuri şi articole similare din material plastic   
    2222.14 Bidoane, sticle, flacoane şi articole similare din material plastic   
    2222.19 Alte produse de ambalat, din material plastic   
    2222.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a ambalajelor din material plastic   
    2222.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a ambalajelor din material plastic   
    2223 Articole din material plastic pentru construcţii   
    2223.1 Articole din material plastic pentru construcţii; linoleum şi covoare, 
din material dur, non-plastic   
    2223.11 Articole din material plastic pentru podele, pereţi şi tavane, în suluri 
sau în formă de dale, din material plastic   
    2223.12 Căzi de baie, chiuvete, spălătoare, capace şi rezervoare (bazine) 
de WC şi alte obiecte sanitare similare, din material plastic   
    2223.13 Rezervoare, cisterne, cazane şi alte containere similare, cu o 
capacitate mai mare de 300 l, din material plastic   
    2223.14 Uşi, ferestre, rame şi praguri pentru uşi; obloane şi jaluzele, alte 
articole similare şi părţi ale acestora, din material plastic   
    2223.15 Acoperitoare de podele din material rigid non-plastic; acoperitoare 
de podele din materiale rezistente ca: vinilul, linoleumul, etc.   
    2223.19 Articole din material plastic pentru construcţii n.c.a.   
    2223.2 Construcţii prefabricate din material plastic   
    2223.20 Construcţii prefabricate din material plastic   
    2223.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor din material plastic pentru construcţii   
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    2223.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor din material plastic pentru construcţii   
    2229 Alte produse din material plastic   
    2229.1 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte (inclusiv mănuşi), din 
material plastic   
    2229.10 Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte (inclusiv mănuşi), din 
material plastic   
    2229.2 Alte produse din material plastic n.c.a.   
    2229.21 Plăci, foi, filme, folii, benzi, panglici şi alte forme plate autoadezive, 
din material plastic, în role cu o lăţime mai mică sau egală cu 20 cm   
    2229.22 Alte plăci, foi, filme, folii, benzi, panglici şi alte forme plate 
autoadezive, din material plastic   
    2229.23 Veselă, ustensile de bucătărie, alte articole de uz casnic şi articole 
de toaletă şi similare, din material plastic   
    2229.24 Părţi n.c.a. pentru obiecte de iluminat, din material plastic   
    2229.25 Articole şcolare şi de birou, din material plastic   
    2229.26 Garnituri pentru mobilă, caroserii şi similare, din material plastic; 
statuete şi alte articole de ornament, din material plastic   
    2229.29 Alte articole din material plastic   
    2229.9 Servicii de prelucrare a altor produse din material plastic; servicii 
industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de prelucrare a altor produse 
din material plastic   
    2229.91 Servicii de prelucrare ale altor produse din material plastic   
    2229.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse din material plastic   
    23 Alte produse din minerale nemetalice   
    231 Sticlă si produse din sticlă   
    2311 Sticlă plată   
    2311.1 Sticlă plată   
    2311.11 Sticlă plată, turnată, laminată trasă sau suflată în foi, dar 
neprelucrată altfel   
    2311.12 Sticlă flotată, şlefuită sau polizată, în foi sau în plăci, dar 
neprelucrată altfel   
    2311.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a sticlei plate   
    2311.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a sticlei plate   
    2312 Sticlă plată, prelucrată şi fasonată   
    2312.1 Sticlă plată, prelucrată şi fasonată   
    2312.11 Sticlă în foi, curbată, gravată, perforată, emailată sau altfel 
prelucrată, neînrămată sau nemontată   
    2312.12 Sticlă securit   
    2312.13 Oglinzi; sticlă izolantă cu straturi multiple   
    2312.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a sticlei plate, prelucrate şi fasonate   
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    2312.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a sticlei plate, prelucrate şi fasonate   
    2313 Articole din sticlă   
    2313.1 Articole din sticlă   
    2313.11 Sticle, borcane, flacoane şi alte recipiente din sticlă, cu excepţia 
fiolelor; dopuri, capace şi alte dispozitive de închidere, din sticlă   
    2313.12 Pahare din sticlă   
    2313.13 Sticlărie de menaj (exceptând paharele)   
    2313.14 Învelişuri din sticlă pentru recipiente izolante   
    2313.9 Servicii de finisare a articolelor din sticlă; servicii industriale, 
subcontractate, din cadrul proceselor de fabricare a articolelor din sticlă   
    2313.91 Servicii de finisare a sticlăriei de menaj   
    2313.92 Servicii de finisare a articolelor din sticlă   
    2313.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a articolelor din sticlă   
    2314 Fibre din sticlă   
    2314.1 Fibre din sticlă   
    2314.11 Benzi, fire şi fire scurte, din fibre de sticlă   
    2314.12 Voaluri, plase, covoraşe, saltele, plăci şi alte articole din fibre de 
sticlă, cu excepţia ţesăturilor   
    2314.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a fibrelor de sticlă   
    2314.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a fibrelor de sticlă   
    2319 Alte articole din sticlă prelucrată, inclusiv sticlărie tehnică   
    2319.1 Alte articole din sticlă, semifinisate   
    2319.11 Blocuri de sticlă, bile (cu excepţia microsferelor), tije sau tuburi, 
neprelucrate   
    2319.12 Pavele, dale, plăci şi alte articole din sticlă presată sau matriţată; 
felinare şi alte articole asemănătoare; sticlă multicelulară sau sticlă 
spongioasă, în blocuri, plăci sau alte forme similare   
    2319.2 Alte articole din sticlă tehnică   
    2319.21 Învelişuri din sticlă şi părţi ale acestora, pentru lămpi electrice, 
tuburi catodice sau similare   
    2319.22 Sticlă pentru ceasuri, sticlă optică şi elemente optice, neprelucrate 
optic   
    2319.23 Sticlărie pentru laborator şi industria farmaceutică; fiole din sticlă   
    2319.24 Părţi ale aparatelor de iluminat şi de semnalizare (inclusiv firme 
luminoase), din sticlă   
    2319.25 Izolatori electrici, din sticlă   
    2319.26 Articole din sticlă n.c.a.   
    2319.9 Servicii de finisare a articolelor din sticlă, inclusiv tehnice; servicii 
industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de obţinere a articolelor din 
sticlă, inclusiv cele tehnice   
    2319.91 Servicii de finisare a articolelor din sticlă, inclusiv tehnice   
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    2319.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor din sticlă, inclusiv tehnice   
    232 Produse refractare   
    2320 Produse refractare   
    2320.1 Produse refractare   
    2320.11 Produse ceramice din bioxid de siliciu (cărămizi, dale, plăci, etc.)   
    2320.12 Produse din ceramică refractară pentru construcţii (exceptând 
produsele din bioxid de siliciu)   
    2320.13 Cimenturi, betoane, mortare şi produse refractare similare, n.c.a   
    2320.14 Articole refractare nearse şi alte articole din ceramică refractară   
    2320.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor din ceramică refractară   
    2320.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor din ceramică refractară   
    233 Materiale de construcţie din argilă   
    2331 Plăci şi dale din ceramică   
    2331.1 Plăci şi dale din ceramică   
    2331.10 Plăci şi dale din ceramică   
    2331.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a plăcilor şi dalelor din ceramică   
    2331.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a plăcilor şi dalelor din ceramică   
    2332 Cărămizi, ţigle şi produse pentru construcţii, din argilă arsă   
    2332.1 Cărămizi, ţigle şi produse pentru construcţii, din argilă arsă   
    2332.11 Cărămizi şi dale din argilă arsă (exceptând din ceramică 
refractară)   
    2332.12 Ţigle, coşuri de aerisire, capace, coşuri, ornamente arhitecturale şi 
alte produse pentru construcţii, din ceramică   
    2332.13 Ţevi, conducte, jgheaburi şi fitinguri din ceramică   
    2332.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a cărămizilor, ţiglelor şi produselor pentru construcţii, din argilă arsă   
    2332.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a cărămizilor, ţiglelor şi produselor pentru construcţii, din argilă arsă   
    234 Alte produse din porţelan şi ceramică   
    2341 Produse din ceramică pentru uz gospodăresc şi ornamental   
    2341.1 Produse din ceramică pentru uz gospodăresc şi ornamental   
    2341.11 Produse din porţelan pentru uz gospodăresc   
    2341.12 Produse pentru uz gospodăresc, altele decât cele din porţelan   
    2341.13 Statuete şi alte articole ornamentale din ceramică   
    2341.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor ceramice de uz gospodăresc şi ornamental   
    2341.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor ceramice de uz gospodăresc şi ornamental   
    2342 Articole sanitare din ceramică   
    2342.1 Articole sanitare din ceramică   
    2342.10 Articole sanitare din ceramică   
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    2342.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor sanitare din ceramică   
    2342.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor sanitare din ceramică   
    2343 Izolatori şi piese izolante din ceramică   
    2343.1 Izolatori electrici din ceramică; piese izolante pentru maşini sau 
echipamente electrice, din ceramică   
    2343.10 Izolatori electrici din ceramică; piese izolante pentru maşini sau 
echipamente electrice, din ceramică   
    2343.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a izolatorilor şi pieselor izolante, din ceramică   
    2343.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a izolatorilor şi pieselor izolante, din ceramică   
    2344 Alte produse tehnice din ceramică   
    2344.1 Alte produse tehnice din ceramică   
    2344.11 Produse din porţelan pentru laboratoare, pentru uz industrial şi 
tehnic   
    2344.12 Produse pentru laboratoare, pentru uz industrial şi tehnic, altele 
decât cele din porţelan   
    2344.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse tehnice din ceramică   
    2344.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse tehnice din ceramică   
    2349 Alte produse ceramice   
    2349.1 Alte produse ceramice   
    2349.11 Articole ceramice pentru uz agricol şi pentru transportul sau 
ambalarea produselor   
    2349.12 Alte articole din ceramică, n.c.a.   
    2349.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse ceramice   
    2349.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse ceramice   
    235 Ciment, var şi ipsos   
    2351 Ciment   
    2351.1 Ciment   
    2351.11 Clincher   
    2351.12 Ciment portland, ciment aluminos, ciment de zgură şi cimenturi 
hidraulice similare   
    2351.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a cimentului   
    2351.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a cimentului   
    2352 Var şi ipsos   
    2352.1 Var nestins, var stins şi var hidraulic   
    2352.10 Var nestins, var stins şi var hidraulic   
    2352.2 Ipsos   
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    2352.20 Ipsos   
    2352.3 Dolomită calcinată sau aglomerată   
    2352.30 Dolomită calcinată sau aglomerată   
    2352.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a varului şi ipsosului   
    2352.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a varului şi ipsosului   
    236 Articole din beton, ciment şi ipsos   
    2361 Produse din beton, pentru construcţii   
    2361.1 Produse din beton, pentru construcţii   
    2361.11 Ţigle, plăci, dale, blocuri şi alte elemente din ciment, beton şi din 
piatră artificială   
    2361.12 Elemente prefabricate din ciment, beton sau piatră artificială, 
pentru construcţii   
    2361.2 Construcţii prefabricate din beton   
    2361.20 Construcţii prefabricate din beton   
    2361.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a elementelor din beton, pentru construcţii   
    2361.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a elementelor din beton, pentru construcţii   
    2362 Produse din ipsos pentru construcţii   
    2362.1 Produse din ipsos pentru construcţii   
    2362.10 Produse din ipsos pentru construcţii   
    2362.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor din ipsos pentru construcţii   
    2362.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor din ipsos pentru construcţii   
    2363 Beton   
    2363.1 Beton   
    2363.10 Beton   
    2363.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a betonului   
    2363.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a betonului   
    2364 Mortare   
    2364.1 Mortare   
    2364.10 Mortare   
    2364.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a mortarelor   
    2364.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a mortarelor   
    2365 Azbociment   
    2365.1 Articole din azbociment   
    2365.11 Panouri, blocuri şi articole similare din fibre vegetale, paie sau 
deşeuri de lemn, aglomerate cu lianţi minerali   
    2365.12 Articole din azbociment, ciment cu fibre de celuloză sau similare   
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    2365.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor din azbociment   
    2365.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor din azbociment   
    2369 Alte articole din beton, ipsos şi ciment   
    2369.1 Alte articole din beton, ipsos şi ciment   
    2369.11 Alte articole din ipsos sau pe bază de ipsos n.c.a   
    2369.19 Alte articole din ciment, beton sau piatră artificială n.c.a   
    2369.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor din azbociment, a altor articole din ipsos, beton sau 
ciment   
    2369.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor din azbociment, a altor articole din ipsos, beton sau 
ciment   
    237 Piatră tăiată, fasonată, finisată   
    2370 Piatră tăiată, fasonată, finisată   
    2370.1 Piatră tăiată, fasonată, finisată   
    2370.11 Marmură, travertin şi alabastru, prelucrate şi articole din acestea 
(cu excepţia pavajelor, bordurilor, dalelor şi articolelor similare); granule, 
criblură şi pudră din marmură, travertin, alabastru, colorate artificial   
    2370.12 Alte pietre ornamentale sau pentru construcţii, prelucrate şi articole 
din acestea; alte granule şi pudră din piatră naturală colorată artificial; articole 
din şisturi aglomerate   
    2370.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a pietrei   
    2370.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
prelucrare a pietrei   
    239 Alte produse din minerale nemetalice   
    2391 Produse abrazive   
    2391.1 Produse abrazive   
    2391.11 Pietre de moară, pietre de polizor, pietre de rectificat şi similare, 
fără cadru, pentru maşini de debavurat şi părţi ale acestora, din piatră 
naturală, sau abrazivi naturali sau artificiali sau ceramici   
    2391.12 Praf sau granule abrazive aplicate pe suport textil, hârtie sau 
carton   
    2391.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor abrazive   
    2391.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor abrazive   
    2399 Alte produse din minerale nemetalice n.c.a.   
    2399.1 Alte produse din minerale nemetalice n.c.a.   
    2399.11 Fibre din azbest; amestecuri pe bază de azbest şi carbonat de 
magneziu; articole din aceste amestecuri sau din azbest; materiale de fricţiune 
pentru frâne, ambreiaje şi similare, nemontate   
    2399.12 Articole din asfalt sau din materiale similare   
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    2399.13 Amestecuri bituminoase pe bază de bitum şi de piatră naturală sau 
artificială, asfalt natural sau substanţe asemănătoare   
    2399.14 Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate 
semifabricate pe bază de grafit sau alt tip de carbon   
    2399.15 Corindon artificial   
    2399.19 Produse din minerale nemetalice n.c.a.   
    2399.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.   
    2399.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.   
    24 Produse ale industriei metalurgice   
    241 Metale feroase sub forme primare şi feroaliaje   
    2410 Metale feroase sub forme primare şi feroaliaje   
    2410.1 Produse siderurgice de bază   
    2410.11 Fonte brute şi fonte-oglindă, în lingouri, blocuri sau alte forme 
primare   
    2410.12 Feroaliaje   
    2410.13 Produse feroase obţinute prin reducerea directă a minereului de 
fier şi a altor produse feroase spongioase, în lingouri, granule sau forme 
similare; fier având o puritate minimă de 99,94%, în lingouri, granule sau 
forme similare   
    2410.14 Granule şi pulberi de fontă brută, fontă-oglindă sau oţel   
    2410.2 Oţel brut   
    2410.21 Lingouri sau alte forme primare şi semifabricate, din oţel nealiat   
    2410.22 Lingouri sau alte forme primare şi semifabricate, din oţel inoxidabil   
    2410.23 Lingouri sau alte forme primare şi semifabricate, din alte oţeluri 
aliate   
    2410.3 Produse plate laminate la cald, din oţel   
    2410.31 Produse plate laminate la cald, din oţel nealiat, cu o lăţime mai 
mare sau cel puţin egală cu 600 mm   
    2410.32 Produse plate laminate la cald, din oţel nealiat, cu o lăţime mai 
mică de 600 mm   
    2410.33 Produse plate laminate la cald, din oţel inoxidabil, cu o lăţime mai 
mare sau cel puţin egală cu 600 mm   
    2410.34 Produse plate laminate la cald, din oţel inoxidabil, cu o lăţime mai 
mică de 600 mm   
    2410.35 Produse plate laminate la cald, din oţel aliat, cu o lăţime mai mare 
sau cel puţin egală cu 600 mm   
    2410.36 Produse plate laminate la cald, din oţel aliat, cu o lăţime mai mică 
de 600 mm   
    2410.4 Produse plate laminate la rece, din oţel, cu o lăţime mai mare sau 
cel puţin egală cu 600 mm   
    2410.41 Produse plate laminate la rece, din oţel nealiat, cu o lăţime mai 
mare sau cel puţin egală cu 600 mm   
    2410.42 Produse plate laminate la rece, din oţel inoxidabil, cu o lăţime mai 
mare sau cel puţin egală cu 600 mm   
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    2410.43 Produse plate laminate la rece, din oţel aliat, cu o lăţime mai mare 
sau cel puţin egală cu 600 mm   
    2410.5 Produse plate laminate, din oţel, placate sau acoperite cu oţel şi 
produse plate laminate din oţel rapid şi oţel cu siliciu   
    2410.51 Produse plate laminate, din oţel nealiat, cu o lăţime mai mare sau 
cel puţin egală cu 600 mm, placate sau acoperite   
    2410.52 Produse plate laminate, din alte oţeluri aliate, cu o lăţime mai mare 
sau cel puţin egală cu 600 mm, placate sau acoperite   
    2410.53 Produse plate laminate, din oţel cu siliciu, cu o lăţime mai mare 
sau cel puţin egală cu 600 mm   
    2410.54 Produse plate laminate, din oţel cu siliciu, cu o lăţime mai mică de 
600 mm   
    2410.55 Produse plate laminate, din oţel rapid, cu o lăţime mai mică de 600 
mm   
    2410.6 Bare, fire şi tije laminate la cald, din oţel   
    2410.61 Fire şi tije laminate la cald, din oţel nealiat   
    2410.62 Alte bare şi tije, din oţel, extrudate, forjate, laminate sau trase la 
cald, incluzând şi cele care au suferit deformări după laminare   
    2410.63 Fire şi tije laminate sau trase la cald, din oţeluri inoxidabile, în 
colaci   
    2410.64 Bare şi profile din oţel inoxidabil, laminate, trase la cald, forjate sau 
extrudate, incluzând şi cele care au suferit deformări după laminare   
    2410.65 Fire şi tije laminate la cald, din alte oţeluri aliate   
    2410.66 Alte bare şi tije din oţel aliat, forjate, laminate la cald, trase la cald 
sau extrudate, incluzând şi cele care au suferit deformări după laminare   
    2410.67 Bare şi profile găurite   
    2410.7 Profile cu secţiune deschisă, din oţel, prelucrate la cald, palplanşe 
din oţel şi şine laminate de cale ferată sau tramvai   
    2410.71 Profile cu secţiune deschisă, laminate sau trase la cald, extrudate, 
din oţel nealiat   
    2410.72 Profile cu secţiune deschisă, laminate sau trase la cald, extrudate, 
din oţel inoxidabil   
    2410.73 Profile cu secţiune deschisă, laminate sau trase la cald, extrudate, 
din alte oţeluri aliate   
    2410.74 Palplanşe din oţel şi profile deschise obţinute prin sudură   
    2410.75 Profile pentru căi de rulare (şine de cale ferată sau tramvai), din 
oţel   
    2410.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor feroase sub formă primară şi a feroaliajelor   
    2410.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a produselor feroase sub formă primară şi a feroaliajelor   
    242 Tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel   
    2420 Tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel   
    2420.1 Tuburi, ţevi şi profile tubulare din oţel, nesudate   
    2420.11 Ţevi folosite la instalaţiile de gaz sau petrol, nesudate, din oţel   
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    2420.12 Burlane de foraj, conducte, prăjini de foraj, din oţel, utilizate în 
industria de petrol şi gaze, nesudate   
    2420.13 Alte tuburi şi ţevi, din oţel, cu secţiune circulară   
    2420.14 Tuburi şi ţevi cu secţiune necirculară şi profile tubulare, din oţel   
    2420.2 Tuburi şi ţevi, din oţel, sudate, cu secţiune circulară, cu diametrul 
exterior mai mare de 406,4 mm   
    2420.21 Ţevi, din oţel, folosite la transportul gazelor sau petrolului, sudate, 
cu un diametru exterior mai mare de 406,4 mm   
    2420.22 Burlane de foraj, conducte, prăjini de foraj, din oţel, utilizate în 
industria de forare petrol şi gaze, sudate, cu un diametru exterior mai mare de 
406,4 mm   
    2420.23 Alte tuburi şi ţevi din oţel cu secţiune circulară, sudate, cu 
diametrul exterior mai mare de 406,4 mm   
    2420.24 Alte tuburi şi ţevi din oţel, cu secţiune circulară, sudate la exterior, 
nituite sau prin îmbinări similare, cu un diametru exterior mai mare de 406,4 
mm   
    2420.3 Tuburi şi ţevi din oţel cu diametru exterior mai mic sau cel mult egal 
cu 406,4 mm, sudate   
    2420.31 Ţevi sudate, din oţel, folosite la transportul gazelor sau petrolului 
cu un diametru exterior mai mic sau cel mult egal cu 406,4 mm   
    2420.32 Burlane de foraj, conducte, prăjini de foraj din oţel, utilizate în 
industria de forare petrol şi gaze, sudate, cu un diametru exterior mai mic sau 
cel mult egal cu 406,4 mm   
    2420.33 Alte tuburi şi ţevi din oţel, cu secţiune circulară, sudate, cu 
diametrul exterior mai mic sau cel mult egal cu 406,4 mm   
    2420.34 Tuburi şi ţevi din oţel, sudate, cu secţiune necirculară, cu diametrul 
exterior mai mic sau cel mult egal cu 406,4 mm   
    2420.35 Alte tuburi şi ţevi, din oţel, sudate la exterior, nituite sau obţinute 
prin îmbinări similare, cu un diametru exterior mai mic sau cel mult egal cu 
406,4 mm   
    2420.4 Accesorii de ţevărie din oţel, neturnate   
    2420.40 Accesorii de ţevărie din oţel, neturnate   
    2420.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a tuburilor, ţevilor, profilelor găurite şi accesoriilor din oţel   
    2420.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a tuburilor, ţevilor, profilelor găurite şi accesoriilor din oţel   
    243 Alte produse metalurgice obţinute prin prelucrarea primară a oţelului   
    2431 Bare trase la rece   
    2431.1 Bare trase şi profile pline, din oţel nealiat   
    2431.10 Bare trase şi profile pline, din oţel nealiat   
    2431.2 Bare trase şi profile pline, din oţel aliat, altul decât oţelul inoxidabil   
    2431.20 Bare trase şi profile pline, din oţel aliat, altul decât oţelul inoxidabil   
    2431.3 Bare trase şi profile pline, din oţel inoxidabil   
    2431.30 Bare trase şi profile pline, din oţel inoxidabil   
    2431.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a barelor trase la rece   
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    2431.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a barelor trase la rece   
    2432 Benzi înguste laminate la rece   
    2432.1 Produse plate laminate la rece, din oţel, neacoperite, cu lăţimea mai 
mică de 600 mm   
    2432.10 Produse plate laminate la rece, din oţel, neacoperite, cu lăţimea 
mai mică de 600 mm   
    2432.2 Produse plate acoperite (placate), laminate la rece, din oţel, cu 
lăţimea mai mică de 600 mm   
    2432.20 Produse plate acoperite (placate), laminate la rece, din oţel, cu 
lăţimea mai mică de 600 mm   
    2432.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a benzilor înguste, laminate la rece   
    2432.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a benzilor înguste, laminate la rece   
    2433 Profile din oţel obţinute la rece   
    2433.1 Profile, cu secţiune deschisă, din oţel, obţinute la rece   
    2433.11 Profile, cu secţiune deschisă, din oţel nealiat, obţinute la rece   
    2433.12 Profile, cu secţiune deschisă, din oţel inoxidabil, obţinute la rece   
    2433.2 Tablă striată din oţel nealiat   
    2433.20 Tablă striată din oţel nealiat   
    2433.3 Panouri tip sandviş din tablă de oţel, acoperită   
    2433.30 Panouri tip sandviş din tablă de oţel, acoperită   
    2433.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a profilelor obţinute la rece   
    2433.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a profilelor obţinute la rece   
    2434 Sârmă trasă la rece   
    2434.1 Sârmă trasă la rece   
    2434.11 Sârmă trasă la rece din oţel nealiat   
    2434.12 Sârmă trasă la rece din oţel inoxidabil   
    2434.13 Sârmă trasă la rece din alte tipuri de oţel aliat   
    2434.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a sârmei trase la rece   
    2434.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a sârmei trase la rece   
    244 Metale preţioase şi alte metale neferoase   
    2441 Metale preţioase   
    2441.1 Argint, în stare brută, semiprelucrat sau sub formă de pulbere   
    2441.10 Argint, în stare brută, semiprelucrat sau sub formă de pulbere   
    2441.2 Aur, în stare brută, semiprelucrat sau sub formă de pulbere   
    2441.20 Aur, în stare brută, semiprelucrat sau sub formă de pulbere   
    2441.3 Platină, în stare brută, semiprelucrată sau sub formă de pulbere   
    2441.30 Platină, în stare brută, semiprelucrată sau sub formă de pulbere   
    2441.4 Metale comune sau argint, placate cu aur, semiprelucrate   
    2441.40 Metale comune sau argint, placate cu aur, semiprelucrate   
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    2441.5 Metale comune placate cu argint şi metale comune, argint sau aur 
placate cu platină, semiprelucrate   
    2441.50 Metale comune placate cu argint şi metale comune, argint sau aur 
placate cu platină, semiprelucrate   
    2441.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a metalelor preţioase   
    2441.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a metalelor preţioase   
    2442 Aluminiu   
    2442.1 Aluminiu brut; alumină   
    2442.11 Aluminiu brut   
    2442.12 Oxid de aluminiu, exceptând electrocorindonul   
    2442.2 Produse semifinite din aluminiu şi din aliaje de aluminiu   
    2442.21 Pulberi şi pelete din aluminiu   
    2442.22 Bare şi profile din aluminiu   
    2442.23 Sârmă din aluminiu   
    2442.24 Plăci, table şi benzi de aluminiu cu grosimea mai mare de 0,2 mm   
    2442.25 Folie de aluminiu, cu grosimea mai mică sau cel mult egală cu 0,2 
mm   
    2442.26 Tuburi, ţevi şi fitinguri pentru ţevi, din aluminiu   
    2442.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a aluminiului   
    2442.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a aluminiului   
    2443 Plumb, zinc şi cositor   
    2443.1 Plumb, zinc şi cositor, în stare brută   
    2443.11 Plumb, în stare brută   
    2443.12 Zinc, în stare brută   
    2443.13 Cositor, în stare brută   
    2443.2 Produse semifinite din plumb, zinc, cositor şi aliaje ale acestora   
    2443.21 Plăci, foi şi pulberi din plumb   
    2443.22 Pulberi, praf şi pelete din zinc   
    2443.23 Bare, profile, plăci, foi şi sârmă din zinc   
    2443.24 Bare, profile şi sârmă din cositor   
    2443.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a plumbului, zincului şi cositorului   
    2443.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a plumbului, zincului şi cositorului   
    2444 Cupru   
    2444.1 Cupru brut; mate de cupru; cupru cementat   
    2444.11 Mate de cupru; cupru cementat   
    2444.12 Cupru nerafinat; anozi din cupru pentru rafinare electrolitică   
    2444.13 Cupru rafinat şi aliaje din cupru, brut; aliaje intermediare din cupru   
    2444.2 Produse semifinisate din cupru sau aliaje de cupru   
    2444.21 Pulberi şi pelete din cupru   
    2444.22 Bare şi profile din cupru   
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    2444.23 Sârmă din cupru   
    2444.24 Plăci, table şi benzi din cupru, cu o grosime mai mare de 0,15 mm   
    2444.25 Folie de cupru cu grosimea mai mică sau cel mult egală cu 0,15 
mm   
    2444.26 Tuburi, ţevi şi accesorii de ţevărie, din cupru   
    2444.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a cuprului   
    2444.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a cuprului   
    2445 Alte metale neferoase   
    2445.1 Nichel brut şi produse intermediare rezultate din metalurgia 
nichelului   
    2445.11 Nichel brut   
    2445.12 Mate din nichel, oxizi aglomeraţi din nichel şi alte produse 
intermediare ale metalurgiei nichelului   
    2445.2 Produse semifabricate din nichel sau aliaje din nichel   
    2445.21 Pulberi şi pelete din nichel   
    2445.22 Bare, profile şi sârmă din nichel   
    2445.23 Plăci, benzi şi foi din nichel   
    2445.24 Tuburi, ţevi şi accesorii din nichel   
    2445.3 Alte metale neferoase şi articole din acestea; cermeţi; cenuşă şi 
reziduuri, conţinând metale sau compuşi metalici   
    2445.30 Alte metale neferoase şi articole din acestea; cermeţi; cenuşă şi 
reziduuri, conţinând metale sau compuşi metalici   
    2445.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor metale neferoase   
    2445.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor metale neferoase   
    2446 Combustibili nucleari   
    2446.1 Uraniu natural şi compuşii lui; aliaje, dispersii (inclusiv cermenţi), 
produse ceramice şi amestecuri conţinând uraniu natural sau compuşi de 
uraniu natural   
    2446.10 Uraniu natural şi compuşii lui; aliaje, dispersii (inclusiv cermenţi), 
produse ceramice şi amestecuri conţinând uraniu natural sau compuşi de 
uraniu natural   
    2446.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a combustibililor nucleari   
    2446.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a combustibililor nucleari   
    245 Piese turnate   
    2451 Piese turnate din fontă   
    2451.1 Piese turnate din fontă   
    2451.11 Piese turnate din fontă maleabilă   
    2451.12 Piese turnate din fontă cu grafit nodular   
    2451.13 Piese turnate din fontă cenuşie   
    2451.2 Tuburi, ţevi şi profile tubulare, turnate din fontă   
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    2451.20 Tuburi, ţevi şi profile tubulare, turnate din fontă   
    2451.3 Fitinguri pentru tuburi şi ţevi, turnate din fontă   
    2451.30 Fitinguri pentru tuburi şi ţevi, turnate din fontă   
    2451.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de turnare 
a fontei   
    2451.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
turnare a fontei   
    2452 Piese turnate din oţel   
    2452.1 Piese turnate din oţel   
    2452.10 Piese turnate din oţel   
    2452.2 Ţevi şi tuburi din oţel turnat centrifugal   
    2452.20 Ţevi şi tuburi din oţel turnat centrifugal   
    2452.3 Fitinguri pentru tuburi şi ţevi,din oţel turnat   
    2452.30 Fitinguri pentru tuburi şi ţevi,din oţel turnat   
    2453 Piese turnate din metale uşoare   
    2453.1 Piese turnate din metale uşoare   
    2453.10 Piese turnate din metale uşoare   
    2454 Piese turnate din alte metale neferoase   
    2454.1 Piese turnate din alte metale neferoase   
    2454.10 Piese turnate din alte metale neferoase   
    25 Produse ale industriei construcţiilor metalice şi produselor din metal 
(excluzând maşini, utilaje şi echipamente)   
    251 Construcţii metalice   
    2511 Construcţii metalice şi părţi ale structurilor metalice   
    2511.1 Construcţii metalice prefabricate   
    2511.10 Construcţii metalice prefabricate   
    2511.2 Structuri metalice şi părţi ale acestora   
    2511.21 Poduri şi elemente metalice ale acestora   
    2511.22 Coloane şi piloni metalici   
    2511.23 Alte structuri şi părţi ale acestora, plăci, tije, corniere, profile şi 
similare din fier, oţel sau aluminiu   
    2511.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
realizare a structurilor metalice şi părţilor de structuri metalice   
    2511.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
realizare a structurilor metalice şi părţilor de structuri metalice   
    2512 Uşi şi ferestre din metal   
    2512.1 Uşi, ferestre şi cadrele lor, pervazuri şi praguri pentru uşi, din metal   
    2512.10 Uşi, ferestre şi cadrele lor, pervazuri şi praguri pentru uşi, din 
metal   
    2512.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a uşilor şi ferestrelor din metal   
    2512.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a uşilor şi ferestrelor din metal   
    252 Rezervoare, cisterne şi containere din metal   
    2521 Radiatoare şi cazane pentru încălzirea centrală   
    2521.1 Radiatoare şi cazane pentru încălzirea centrală   
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    2521.11 Radiatoare pentru încălzirea centrală, neelectrice, din fontă sau 
oţel   
    2521.12 Cazane pentru încălzirea centrală, pentru producerea de apă caldă 
sau abur de joasă presiune   
    2521.13 Părţi pentru cazane pentru încălzirea centrală   
    2521.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a radiatoarelor şi cazanelor pentru încălzirea centrală   
    2521.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a radiatoarelor şi cazanelor pentru încălzirea centrală   
    2529 Alte rezervoare, cisterne şi containere din metal   
    2529.1 Alte rezervoare, cisterne şi containere din metal   
    2529.11 Rezervoare, cisterne, cazane şi containere similare (altele decât 
cele pentru gazul lichefiat sau comprimat) din fontă, oţel sau aluminiu cu o 
capacitate mai mare de 300 l, neechipate cu dispozitivele mecanice sau 
termice   
    2529.12 Containere metalice pentru gazul comprimat şi lichefiat   
    2529.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a rezervoarelor, cisternelor şi containerelor metalice   
    2529.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a rezervoarelor, cisternelor şi containerelor metalice   
    253 Generatoare de abur, cu excepţia cazanelor pentru încălzirea centrală   
    2530 Generatoare de abur, cu excepţia cazanelor pentru încălzirea 
centrală   
    2530.1 Generatoare de abur şi părţi ale acestora   
    2530.11 Cazane de abur sau alte cazane generatoare de vapori; boilere   
    2530.12 Instalaţii auxiliare pentru boilere; condensatori pentru abur sau alte 
unităţi de putere   
    2530.13 Părţi ale generatoarelor de abur   
    2530.2 Reactoare nucleare şi părţi ale acestora   
    2530.21 Reactoare nucleare, cu excepţia separatoarelor de izotopi   
    2530.22 Părţi ale reactoarelor nucleare, cu excepţia separatoarelor de 
izotopi   
    2530.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a generatoarelor de abur, cu excepţia cazanelor pentru încălzirea 
centrală   
    2530.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a generatoarelor de abur, cu excepţia cazanelor pentru încălzirea 
centrală   
    254 Armament şi muniţie   
    2540 Armament şi muniţie   
    2540.1 Armament, muniţie şi părţi ale acestora   
    2540.11 Armament militar, altul decât revolvere, pistoale şi similare   
    2540.12 Revolvere, pistoale, arme de foc nemilitare şi similare   
    2540.13 Bombe, rachete şi muniţii similare, de război; cartuşe, alte muniţii, 
proiectile şi părti ale acestora   
    2540.14 Părţi ale armelor militare şi ale altor arme de foc   
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    2540.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a armamentului şi muniţiei   
    2540.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a armamentului şi muniţiei   
    255 Produse metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia 
pulberilor   
    2550 Produse metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia 
pulberilor   
    2550.1 Produse metalice obţinute prin deformare plastică   
    2550.11 Produse metalice obţinute prin forjare   
    2550.12 Produse metalice obţinute prin matriţare   
    2550.13 Alte produse metalice obţinute prin deformare plastică   
    2550.2 Produse metalice obţinute prin metalurgia pulberilor   
    2550.20 Produse metalice obţinute prin metalurgia pulberilor   
    256 Servicii de tratare şi acoperire a metalelor; operaţiuni de mecanică 
generală   
    2561 Servicii de tratare şi acoperire a metalelor   
    2561.1 Servicii de acoperire a metalelor   
    2561.11 Servicii de acoperire cu metale a metalelor   
    2561.12 Servicii de acoperire cu materiale nemetalice a metalelor   
    2561.2 Alte servicii de tratare ale metalelor   
    2561.21 Servicii de tratamente termice ale metalelor, altele decât 
acoperirea metalică   
    2561.22 Alte servicii de tratamente ale suprafeţelor metalice   
    2562 Operaţiuni de mecanică generală   
    2562.1 Prelucrarea prin aşchiere a pieselor metalice   
    2562.10 Prelucrarea prin aşchiere a pieselor metalice   
    2562.2 Alte operaţiuni de mecanică generală   
    2562.20 Alte operaţiuni de mecanică generală   
    257 Articole de tăiat şi articole de fierărie   
    2571 Produse de tăiat   
    2571.1 Produse de tăiat   
    2571.11 Cuţite (cu excepţia celor pentru maşini unelte), foarfece şi lamelele 
acestora   
    2571.12 Aparate de bărbierit şi lamele aferente, inclusiv rezervele de lame   
    2571.13 Alte articole de tăiat; truse şi instrumente de manichiură şi 
pedichiură   
    2571.14 Tacâmuri (linguri, furculiţe, polonice etc.) şi articole similare   
    2571.15 Arme albe şi părţi ale acestora   
    2571.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
realizare a articolelor de tăiat   
    2571.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
realizare a articolelor de tăiat   
    2572 Articole de feronerie   
    2572.1 Articole de feronerie   
    2572.11 Mecanisme de închidere pentru automobile şi mobilă, din metal   
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    2572.12 Alte închizători din metal   
    2572.13 Închizători şi cercevele cu închizători, lacăte încorporate; părţi ale 
acestora   
    2572.14 Balamale, armături, fitinguri şi articole similare, pentru vehicule cu 
motor, uşi, ferestre, mobilă şi articole similare, din metal   
    2572.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor de feronerie   
    2572.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor de feronerie   
    2573 Unelte   
    2573.1 Unelte de mână de tipul celor utilizate în agricultură, horticultură şi 
silvicultură   
    2573.10 Unelte de mână de tipul celor utilizate în agricultură, horticultură şi 
silvicultură   
    2573.2 Fierăstraie de mână, inclusiv lamele aferente   
    2573.20 Fierăstraie de mână, inclusiv lamele aferente   
    2573.3 Alte unelte de mână   
    2573.30 Alte unelte de mână   
    2573.4 Părţi interschimbabile pentru unelte de mână, acţionate mecanic 
sau nu, sau pentru maşini-unelte   
    2573.40 Părţi interschimbabile pentru unelte de mână, acţionate mecanic 
sau nu, sau pentru maşini-unelte   
    2573.5 Rame de formare şi matriţe de turnare   
    2573.50 Rame de formare şi matriţe de turnare   
    2573.6 Alte unelte   
    2573.60 Alte unelte   
    2573.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a uneltelor de mână   
    2573.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
producere a uneltelor de mână   
    259 Alte produse prelucrate din metal   
    2591 Recipiente, containere şi alte produse similare din oţel   
    2591.1 Recipiente, containere şi alte produse similare din oţel   
    2591.11 Rezervoare, butoaie, bidoane şi recipiente similare pentru orice 
material (cu excepţia celor pentru gaz), din fontă sau oţel, cu capacitate 
cuprinsă între 50 l (inclusiv) şi 300 l (inclusiv), neutilate cu echipamente 
mecanice sau termice   
    2591.12 Rezervoare, butoaie, bidoane, (cu excepţia celor care se închid 
prin lipire sau bordurare), cutii şi containere similare, pentru orice material (cu 
excepţia celor pentru gaz), din fontă sau oţel, cu o capacitate mai mică de 50 
l, neutilate cu echipamente mecanice sau termice   
    2591.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a rezervoarelor şi containerelor   
    2591.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a rezervoarelor şi containerelor   
    2592 Ambalaje uşoare din metal   
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    2592.1 Ambalaje uşoare din metal   
    2592.11 Cutii de conserve din fier sau oţel, ce se închid prin lipire sau 
bordurare, cu o capacitate mai mică de 50 l   
    2592.12 Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii şi recipiente similare din 
aluminiu, pentru orice material (cu excepţia celor pentru gaz), cu o capacitate 
mai mică sau cel mult egală cu 300 l   
    2592.13 Articole pentru astupare (dopuri cu coroană, buşoane, capace şi 
capsule), din metale comune   
    2592.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a ambalajelor uşoare din metal   
    2592.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a ambalajelor uşoare din metal   
    2593 Articole din fire metalice; lanţuri şi arcuri   
    2593.1 Articole din fire metalice; lanţuri şi arcuri   
    2593.11 Toroane, cabluri, cabluri împletite, cabluri de legare şi articole 
similare, din oţel, neizolate electric   
    2593.12 Sârmă ghimpată din fier sau oţel; cablu din fire de oţel, cabluri, 
benzi şi articole similare din cupru sau aluminiu, neizolate electric   
    2593.13 Pânze, grilaje, plase şi garduri din fier, oţel sau sârmă de cupru; 
benzi extrudate din fier, oţel sau cupru   
    2593.14 Cuie, ţinte, piuneze, capse şi articole similare   
    2593.15 Sârmă, tije, tuburi, plăci, electrozi, acoperite sau umplute cu fluxuri 
(inclusiv fluxuri de sudură)   
    2593.16 Arcuri şi foi de arc din oţel; arcuri de cupru   
    2593.17 Lanţuri (cu excepţia lanţurilor de transmisie articulate) şi părţi ale 
acestora   
    2593.18 Ace şi alte articole similare, din metale feroase, pentru tricotat şi 
croşetat manual; ace de siguranţă şi alte ace din oţel n.c.a   
    2593.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor din sârmă, lanţuri, arcuri   
    2593.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a articolelor din sârmă, lanţuri, arcuri   
    2594 Elemente de fixare şi alte produse realizate pe maşini de filetat 
(şuruburi, buloane, etc)   
    2594.1 Elemente de fixare, produse filetate   
    2594.11 Elemente de fixare filetate din fontă sau oţel, n.c.a.   
    2594.12 Elemente de fixare nefiletate din fontă sau oţel, n.c.a   
    2594.13 Elemente de fixare filetate sau nefiletate din cupru   
    2594.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a elementelor de asamblare şi a produselor filetate   
    2594.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a elementelor de asamblare şi a produselor filetate   
    2599 Alte articole metalice n.c.a.   
    2599.1 Articole metalice pentru baie şi bucătărie   
    2599.11 Chiuvete, lavoare, căzi de baie şi articole similare pentru utilizări 
sanitare sau igenice şi părţi ale acestora, din fontă, oţel, cupru sau aluminiu   
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    2599.12 Articole pentru masă, pentru bucătărie sau de uz gospodăresc şi 
părţi ale acestora, din fontă, oţel, cupru sau aluminiu   
    2599.2 Alte articole din metale comune   
    2599.21 Case de bani, uşi blindate, compartimente pentru camere blindate 
şi articole similare, din metale comune   
    2599.22 Tăvi şi suporturi pentru hârtii, suporturi pentru stilouri, clasoare şi 
echipamente similare de birou, din metale comune, altele decât mobila de 
birou   
    2599.23 Mici articole metalice de birou (agrafe, colţare, cleme de fixare a 
hârtiilor etc.) din metale comune   
    2599.24 Obiecte metalice de ornament (statuete, rame de fotografii, rame 
de tablouri şi oglinzi, etc.)   
    2599.25 Mici articole de uz casnic şi de marochinărie (catarame, agrafe, 
copci, capse, închizători pentru marochinărie, mărgele şi paiete decupate) din 
metale comune   
    2599.26 Elice pentru nave şi bărci şi palete ale acestora   
    2599.29 Alte articole metalice n.c.a   
    2599.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor articole metalice n.c.a   
    2599.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a altor articole metalice n.c.a   
    26 Calculatoare, produse electronice şi optice   
    261 Componente electronice şi circuite imprimate   
    2611 Componente electronice şi circuite imprimate   
    2611.1 Tuburi şi valve electronice, cu catod rece sau fotocatod, inclusiv 
tuburi catodice   
    2611.11 Tuburi catodice pentru televizoare şi monitoare video; alte tuburi 
catodice   
    2611.12 Tuburi pentru frecvenţe înalte (magnetroane, clistroane, tuburi cu 
microunde, etc.)   
    2611.2 Diode şi tranzistori   
    2611.21 Diode; tranzistori; tiristori, diaci şi triaci   
    2611.22 Dispozitive cu semiconductori; diode emiţătoare de lumină; cristale 
piezoelectrice montate; părţi ale acestora   
    2611.3 Circuite electronice integrate   
    2611.30 Circuite electronice integrate   
    2611.4 Părţi ale tuburilor şi valvelor electronice şi alte componente 
electronice n.c.a   
    2611.40 Părţi ale tuburilor şi valvelor electronice şi alte componente 
electronice n.c.a   
    2611.5 Circuite imprimate care conţin doar elemente conductoare şi de 
contact   
    2611.50 Circuite imprimate care conţin doar elemente conductoare şi de 
contact   



70 

    2611.9 Servicii conexe fabricării circuitelor electronice integrate şi servicii 
industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de fabricare a circuitelor 
electronice integrate   
    2611.91 Servicii conexe fabricării circuitelor electronice   
    2611.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a circuitelor electronice integrate   
    2612 Subansambluri electronice (module)   
    2612.1 Plăci cu circuite imprimate echipate (module)   
    2612.10 Plăci cu circuite imprimate echipate (module)   
    2612.2 Cartele audio, video, de reţea şi alte cartele similare pentru maşini 
automate de prelucrare a datelor   
    2612.20 Cartele audio, video, de reţea şi alte cartele similare pentru maşini 
automate de prelucrare a datelor   
    2612.3 Cartele inteligente   
    2612.30 Cartele inteligente   
    2612.9 Servicii conexe imprimării circuitelor; servicii industriale, 
subcontractate, din cadrul proceselor de fabricare a plăcilor electronice   
    2612.91 Servicii conexe imprimării circuitelor   
    2612.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
obţinere a plăcilor electronice   
    262 Computere şi echipamente periferice   
    2620 Computere şi echipamente periferice   
    2620.1 Maşini de calcul, părţi şi accesorii ale acestora   
    2620.11 Maşini automate portabile de prelucrare a datelor cu o greutate 
mai mică sau egală cu 10 kg, ca de exemplu laptopul, notebook-ul, asistenţi 
personali digitali si calculatoare similare   
    2620.12 Terminale de plăţi, ATM-uri şi maşini similare capabile de a fi 
conectate la o maşină de prelucrare a datelor sau în reţea   
    2620.13 Maşini automate digitale de prelucrare a datelor, care conţin în 
acelaşi corp cel puţin o unitate centrală de prelucrare şi o unitate input (de 
intrare) şi output (de ieşire), combinate sau nu   
    2620.14 Maşini automate de prelucrare a datelor prezentate sub formă de 
sistem   
    2620.15 Alte maşini automate de prelucrare a datelor chiar conţinând sau 
nu în acelaşi corp, una sau mai multe tipuri de unităţi: unităţi de memorie, 
unităţi input, unităţi output   
    2620.16 Unităţi input şi output, conţinând sau nu unităţi de memorie în 
acelaşi corp   
    2620.17 Monitoare şi proiectoare, folosite în principal în sistemele de 
prelucrare automată a datelor   
    2620.18 Unităţi ce îndeplinesc una sau două din următoarele funcţii: 
tipărire, scanare, copiere, funcţia de fax   
    2620.2 Unităţi de memorie şi alte dispozitive de memorie   
    2620.21 Unităţi de memorie   
    2620.22 Dispozitive de stocare solide, nevolatile   
    2620.3 Alte unităţi ale maşinilor de prelucrare automată a datelor   
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    2620.30 Alte unităţi ale maşinilor de prelucrare automată a datelor   
    2620.4 Părţi şi accesorii ale maşinilor de calcul   
    2620.40 Părţi şi accesorii ale maşinilor de calcul   
    2620.9 Servicii de fabricare a calculatoarelor şi a echipamentelor periferice; 
servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de fabricare a 
calculatoarelor şi echipamentelor periferice   
    2620.91 Servicii de fabricare a calculatoarelor şi a echipamentelor 
periferice   
    2620.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a calculatoarelor şi echipamentelor periferice   
    263 Echipamente de comunicaţii   
    2630 Echipamente de comunicaţii   
    2630.1 Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune; camere de 
televiziune   
    2630.11 Aparate pentru transmisii conţinând receptoare   
    2630.12 Aparate pentru transmisii neconţinând receptoare   
    2630.13 Camere de televiziune   
    2630.2 Aparatură electrică pentru linii telefonice sau telegrafice; 
videofoane   
    2630.21 Linii telefonice cu microreceptoare fără fir   
    2630.22 Telefoane pentru reţelele celulare sau pentru alte reţele fără fir   
    2630.23 Alte linii telefonice şi aparate pentru transmisia sau recepţia 
sunetului, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparate pentru comunicaţii în 
reţea de cablu sau nu (cum ar fi o reţea locală sau o reţea de mare suprafaţă)   
    2630.3 Părţi de aparatură electrică de telefonie sau telegrafie   
    2630.30 Părţi de aparatură electrică de telefonie sau telegrafie   
    2630.4 Antene şi reflectoare de antenă de toate tipurile şi părţi ale acestora; 
părţi ale aparatelor de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune; camere de 
televiziune   
    2630.40 Antene şi reflectoare de toate tipurile şi părţi ale acestora; părţi ale 
aparatelor de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune; camere de 
televiziune   
    2630.5 Avertizoare antiefracţie sau împotriva incendiului şi aparate similare   
    2630.50 Avertizoare antiefracţie sau împotriva incendiului şi aparate 
similare   
    2630.6 Părţi ale avertizoarelor antiefracţie sau împotriva incendiului şi 
aparate similare   
    2630.60 Părţi ale avertizoarelor antiefracţie sau împotriva incendiului şi 
aparate similare   
    2630.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentelor de comunicaţii   
    2630.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentelor de comunicaţii   
    264 Produse electronice de larg consum   
    2640 Produse electronice de larg consum   
    2640.1 Receptoare de radiodifuziune   
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    2640.11 Receptoare de radiodifuziune (cu excepţia celor pentru maşini), 
capabile să funcţioneze fără o sursă de putere externă   
    2640.12 Receptoare de radiodifuziune, incapabile să funcţioneze fără o 
sursă de putere externă (inclusiv de tipul celor pentru maşini)   
    2640.2 Receptoare de televiziune, combinate sau nu cu receptoare de 
radiodifuziune sau cu aparate de înregistrare sau reproducere a sunetului şi a 
imaginii   
    2640.20 Receptoare de televiziune, combinate sau nu cu receptoare de 
radiodifuziune sau cu aparate de înregistrare sau reproducere a sunetului şi a 
imaginii   
    2640.3 Aparate pentru înregistrarea sau reproducerea sunetului sau a 
imaginii   
    2640.31 Picupuri, patefoane, casetofoane şi alte aparate de reproducere a 
sunetului   
    2640.32 Magnetofoane şi alte aparate de înregistrare a sunetului   
    2640.33 Aparate de înregistrare sau de reproducere video   
    2640.34 Monitoare şi proiectoare, ce nu au încorporate aparate de recepţie 
de televiziune şi nu sunt folosite în principal în sisteme de prelucrare automată 
a datelor   
    2640.4 Microfoane, difuzoare, aparate de recepţie pentru radiotelefonie sau 
radiotelegrafie   
    2640.41 Microfoane şi suporţi aferenţi   
    2640.42 Difuzoare; căşti ce combină seturi microfoane/difuzoare   
    2640.43 Amplificatoare electrice de sunet   
    2640.44 Aparate de recepţie pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie n.c.a.   
    2640.5 Părţi ale echipamentelor audio si video   
    2640.51 Părţi şi accesorii ale echipamentelor de audio si video   
    2640.52 Părţi ale transmiţătoarelor şi receptoarelor radio   
    2640.6 Console pentru jocuri video (utilizate cu receptoarele de televiziune 
sau având un ecran independent) şi alte jocuri de îndemânare sau de noroc 
cu afişaj electronic   
    2640.60 Console pentru jocuri video (utilizate cu receptoarele de televiziune 
sau având un ecran independent) şi alte jocuri de îndemânare sau de noroc 
cu afişaj electronic   
    2640.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a produselor electronice de larg consum   
    2640.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a produselor electronice de larg consum   
    265 Echipamente de măsurare, verificare, control şi navigaţie; ceasuri   
    2651 Echipamente de măsurare, verificare, control şi navigaţie   
    2651.1 Instrumente şi aparate pentru navigaţie, meteorologie, geofizică şi 
similare   
    2651.11 Instrumente şi aparate pentru navigaţie (aeriană, spaţială, 
maritimă, fluvială etc.)   
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    2651.12 Telemetre, teodolite şi tahometre; alte instrumente şi aparate 
topografice, hidrografice, oceanografice, hidrologice, meteorologice şi 
geofizice   
    2651.2 Aparate radar şi aparate de radio navigaţie şi radiodetecţie   
    2651.20 Aparate radar şi aparate de radio navigaţie şi radiodetecţie   
    2651.3 Balanţe de precizie; instrumente pentru desen, calcul, măsurarea 
distanţelor şi altele similare   
    2651.31 Balanţe cu o sensibilitate de 5 cg sau mai sensibile   
    2651.32 Mese şi mecanisme de desen (manuale sau automate); alte 
instrumente de desen, trasat sau de calcul   
    2651.33 Instrumente pentru măsurarea lungimilor (inclusiv micrometre şi 
şublere); n.c.a   
    2651.4 Instrumente pentru măsurarea electricităţii şi a radiaţiilor ionizante   
    2651.41 Instrumente şi aparate pentru măsurarea radiaţiilor ionizante   
    2651.42 Osciloscoape şi oscilografe catodice   
    2651.43 Instrumente pentru măsurarea electricităţii, fără dispozitive de 
înregistrare   
    2651.44 Instrumente şi aparate de control pentru telecomunicaţii   
    2651.45 Instrumente şi aparate pentru măsurarea şi controlul electricităţii, 
n.c.a.   
    2651.5 Instrumente pentru măsurarea altor caracteristici fizice   
    2651.51 Hidrometre, termometre, pirometre, barometre, higrometre şi 
densimetre   
    2651.52 Instrumente şi aparate pentru măsurarea şi controlul debitului, 
nivelului, presiunii şi a altor caracteristici variabile a lichidelor şi gazelor   
    2651.53 Instrumente şi aparate pentru analize şi determinări fizice şi 
chimice, n.c.a   
    2651.6 Alte instrumente şi aparate de măsură, control şi testare   
    2651.61 Microscoape (exceptând cele optice) şi difractografe   
    2651.62 Maşini şi aparate pentru încercarea proprietăţilor mecanice ale 
materialelor   
    2651.63 Contoare de apă, gaz şi electricitate   
    2651.64 Contoare de turaţie, kilometraj şi totalizatoare de parcurs; 
indicatoare de viteză şi tahometre; stroboscoape   
    2651.65 Instrumente şi aparate pentru control şi reglare automată, 
hidraulice sau pneumatice   
    2651.66 Instrumente, aparate şi maşini de masură şi control n.c.a.   
    2651.7 Termostate, manometre şi alte instrumente şi aparate pentru control 
şi reglare automată   
    2651.70 Termostate, manometre şi alte instrumente şi aparate pentru 
control şi reglare automată   
    2651.8 Părţi şi accesorii ale instrumentelor şi aparaturii de măsură, 
verificare şi navigaţie   
    2651.81 Părţi de aparate radar şi aparate de radio pentru navigaţie   
    2651.82 Părţi si accesorii pentru produsele de la 2651.12, 2651.32, 
2651.33, 2651.4, 2651.5; microtoame, părţi ale acestora n.c.a   
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    2651.83 Părţi şi accesorii de microscoape (altele decât cele optice) şi 
difractografe   
    2651.84 Părţi şi accesorii pentru produsele de la 2651.63 şi 2651.64   
    2651.85 Părţi şi accesorii ale instrumentelor şi aparatelor de la 2651.65, 
2651.66 şi 2651.70   
    2651.86 Părţi şi accesorii ale instrumentelor şi aparatelor de la 2651.11 şi 
2651.62   
    2651.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentului de măsură, testare şi navigaţie   
    2651.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentului de măsură, testare şi navigaţie   
    2652 Ceasuri   
    2652.1 Ceasuri, cu excepţia mecanismelor de ceasornicărie şi părţilor 
componente   
    2652.11 Ceasuri de mână şi de buzunar, cu carcase din metale preţiase 
sau din metal placate sau dublate cu metale preţioase   
    2652.12 Alte ceasuri de mână, de buzunar şi alte ceasuri, inclusiv 
cronometre   
    2652.13 Ceasuri pentru tablouri de bord şi ceasuri similare, pentru vehicule   
    2652.14 Ceasuri deşteptătoare, pendule mici de perete, ceasuri-alarmă şi 
alte ceasuri   
    2652.2 Mecanisme de ceasornicărie şi părţi componente   
    2652.21 Mecanisme de ceasornicărie   
    2652.22 Carcase pentru ceasuri şi părţi ale acestora   
    2652.23 Alte părţi de ceasuri   
    2652.24 Contoare de timp, cronograf, parcometre; comutatoare automate 
cu mecanisme de ceasornicărie   
    2652.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de ceasuri, pendule şi orologii   
    2652.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de ceasuri, pendule şi orologii   
    266 Echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie   
    2660 Echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie   
    2660.1 Echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie   
    2660.11 Aparate ce folosesc raze X sau radiaţii alfa, beta sau gamma   
    2660.12 Aparate de electrodiagnostic şi tratament utilizate în medicină   
    2660.13 Aparate cu ultraviolete sau raze infraroşii folosite în medicină, 
chirurgie, stomatologie sau domeniul veterinar   
    2660.14 Aparate auditive, stimulatoare cardiace   
    2660.9 Servicii de fabricare a instrumentelor medicale; servicii industriale, 
subcontractate din cadrul proceselor de fabricare a echipamentelor pentru 
radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie   
    2660.91 Servicii de fabricare a instrumentelor medicale   
    2660.99 Servicii industriale, subcontractate, de fabricare a echipamentelor 
pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie   
    267 Instrumente optice şi echipamente fotografice   
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    2670 Instrumente optice şi echipamente fotografice   
    2670.1 Echipamente fotografice şi părţi ale acestuia   
    2670.11 Lentile-obiectiv din materiale diverse pentru aparate de fotografiat 
sau proiecţie, de reducere sau de mărit   
    2670.12 Aparate de fotografiat utilizate pentru pregătirea clişeelor sau 
cilindrilor de impresionare; aparate de fotografiat pentru înregistrarea 
documentelor pe microfilm, microfişă şi similare   
    2670.13 Aparate de fotografiat digitale   
    2670.14 Aparate de fotografiat cu developare instantanee şi alte aparate de 
fotografiat   
    2670.15 Aparate de filmat cinematografice   
    2670.16 Aparate de proiecţie cinematografice; aparate de proiectat 
diapozitive; alte proiectoare de imagini   
    2670.19 Alte echipamente fotografice; părţi şi accesorii pentru echipamete 
fotografice   
    2670.2 Alte instrumente optice şi părţi ale acestora   
    2670.21 Foi şi plăci din material polarizant; lentile, prisme, oglinzi şi alte 
elemente optice (excluzând sticla neprelucrată optic), montate sau nu, altele 
decât cele pentru aparate de fotografiat, de proiecţie sau aparate fotografice 
de mărire sau micşorare   
    2670.22 Binocluri, monocluri şi alte telescoape optice; alte instrumente 
astronomice; microscoape optice   
    2670.23 Dispozitive cu cristale lichide; lasere, cu excepţia diodelor laser; 
alte dispozitive şi instrumente optice n.c.a.   
    2670.24 Instrumente şi dispozitive optice de măsură şi control   
    2670.25 Părţi şi accesorii de binocluri, monocluri şi alte telescoape optice; 
alte instrumente astronomice; microscoape optice   
    2670.26 Părţi şi accesorii de dispozitive cu cristale lichide; lasere, cu 
excepţia diodelor laser; alte dispozitive şi instrumente optice n.c.a   
    2670.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a instrumentelor optice şi a echipamentului fotografic   
    2670.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a instrumentelor optice şi a echipamentului fotografic   
    268 Suporţi magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor   
    2680 Suporţi magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor   
    2680.1 Suporţi magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor   
    2680.11 Suporţi magnetici, neînregistraţi, cu excepţia cardurilor cu o bandă 
magnetică   
    2680.12 Suporţi optici, neînregistraţi   
    2680.13 Alţi suporţi de înregistrare, inclusiv matriţe şi copii master pentru 
producţia de discuri   
    2680.14 Carduri cu o bandă magnetică   
    2680.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor   
    2680.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor   
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    27 Echipament electric   
    271 Motoare electrice, generatoare, transformatoare, aparate de distribuţie 
şi control a electricităţii   
    2711 Motoare, generatoare şi transformatoare electrice   
    2711.1 Motoare cu puterea mai mică sau cel mult egală cu 37,5 W; alte 
motoare de curent continuu; generatoare de curent continuu   
    2711.10 Motoare cu puterea mai mică sau cel mult egală cu 37,5 W; alte 
motoare de curent continuu; generatoare de curent continuu   
    2711.2 Motoare universale de curent continuu/alternativ cu puterea mai 
mare de 37,5 W; alte motoare de curent alternativ; generatoare de curent 
alternativ (alternatoare)   
    2711.21 Motoare universale de curent continuu/alternativ cu puterea mai 
mare de 37,5W   
    2711.22 Motoare de curent alternativ monofazat   
    2711.23 Motoare de curent alternativ polifazat, cu o ieşire mai mică sau cel 
mult egală cu 750 W   
    2711.24 Motoare de curent alternativ polifazat, cu o ieşire cuprinsă între 
750 W şi 75 kW (inclusiiv)   
    2711.25 Motoare de curent alternativ polifazat, cu o ieşire mai mare de 75 
kW   
    2711.26 Generatoare de curent alternativ (alternatoare)   
    2711.3 Grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice   
    2711.31 Grupuri electrogene şi convertizoare rotative electrice   
    2711.32 Grupuri electrogene cu motor cu explozie; alte grupuri electrogene; 
convertizoare electrice rotative   
    2711.4 Transformatoare electrice   
    2711.41 Transformatoare cu dielectric lichid   
    2711.42 Alte transformatoare, având o putere mai mică sau cel mult egală 
cu 16 kVA   
    2711.43 Alte transformatoare, având o putere mai mare de 16 kVA   
    2711.5 Bobine de reactanţă; convertizoare statice; alţi inductori   
    2711.50 Bobine de reactanţă; convertizoare statice; alţi inductori   
    2711.6 Părţi de motoare, generatoare şi transformatoare electrice   
    2711.61 Părţi de motoare şi generatoare electrice   
    2711.62 Părţi de transformatoare, inductoare şi convertizoare statice   
    2711.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice   
    2711.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice   
    2712 Aparate de distribuţie şi control a electricităţii   
    2712.1 Aparate electrice pentru conexiunea sau protecţia circuitelor 
electrice pentru o tensiune mai mare de 1000 V   
    2712.10 Aparate electrice pentru conexiunea sau protecţia circuitelor 
electrice pentru o tensiune mai mare de 1000 V   
    2712.2 Aparate electrice pentru conexiunea sau protecţia circuitelor 
electrice pentru o tensiune mai mică sau cel mult egală cu 1000 V   
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    2712.21 Siguranţe fuzibile pentru o tensiune mai mică sau cel mult egală cu 
1000V   
    2712.22 Întrerupătoare automate de circuit, pentru o tensiune mai mică sau 
cel mult egală cu 1000V   
    2712.23 Aparate pentru protecţia circuitelor electrice n.c.a., pentru o 
tensiune mai mică sau cel mult egală cu 1000 V   
    2712.24 Relee, pentru o tensiune mai mică sau cel mult egală cu 1000 V   
    2712.3 Panouri/dulapuri de comandă electrică   
    2712.31 Panouri/dulapuri de comandă electrică sau alte suporturi, echipate 
cu comutatoare electrice pentru protecţia aparatelor la un voltaj mai mic sau 
cel mult egal cu 1000 V   
    2712.32 Panouri/dulapuri de comandă electrică sau alte suporturi, echipate 
cu comutatoare electrice pentru protecţia aparatelor la un voltaj mai mare de 
1000 V   
    2712.4 Părţi ale aparatelor control şi distribuţie a electricităţii   
    2712.40 Părţi ale aparatelor control şi distribuţie a electricităţii   
    2712.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii   
    2712.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii   
    272 Baterii şi acumulatori   
    2720 Baterii şi acumulatori   
    2720.1 Pile şi baterii electrice şi părţi ale acestora   
    2720.11 Pile şi baterii electrice   
    2720.12 Părţi ale pilelor şi bateriilor electrice   
    2720.2 Acumulatori electrici şi părţi ale acestora   
    2720.21 Acumulatori cu plumb pentru demararea motoarelor cu piston   
    2720.22 Acumulatori cu plumb, cu excepţia celor pentru demararea 
motoarelor cu piston   
    2720.23 Acumulatori alcalini (cu nichel-cadmiu, nichel-fier, etc.); alţi 
acumulatori   
    2720.24 Părţi ale acumulatorilor electrici (inclusiv separatori)   
    2720.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a acumulatorilor şi bateriilor electrice   
    2720.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a acumulatorilor şi bateriilor electrice   
    273 Fire şi cabluri   
    2731 Cabluri din fibră optică   
    2731.1 Cabluri din fibră optică   
    2731.11 Cabluri din fibră optică confecţionate din fibre izolate individual   
    2731.12 Fibre optice şi fascicule din fibră optică; cabluri din fibră optică (cu 
excepţia celor confecţionate din fibre izolate individual)   
    2731.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de cabluri din fibră optică   
    2731.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de cabluri din fibră optică   
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    2732 Alte fire şi cabluri electronice şi electrice   
    2732.1 Alte fire şi cabluri electronice şi electrice   
    2732.11 Fire şi cabluri izolate   
    2732.12 Cablu coaxial şi alţi conductori electrici coaxiali   
    2732.13 Alţi conductori electrici, pentru o tensiune mai mică sau cel mult 
egală cu 1000 V   
    2732.14 Alţi conductori electrici, pentru o tensiune mai mare de 1000 V   
    2732.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor fire şi cabluri electronice sau electrice   
    2732.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor fire şi cabluri electronice sau electrice   
    2733 Dispozitive de conexiune pentru fire şi cabluri electronice şi electrice   
    2733.1 Dispozitive de conexiune pentru fire şi cabluri electronice şi 
electrice   
    2733.11 Întrerupătoare pentru o tensiune mai mică sau cel mult egală cu 
1000 V   
    2733.12 Dulii de lămpi pentru o tensiune mai mică sau cel mult egală cu 
1000 V   
    2733.13 Prize, socluri şi alte aparate pentru conexiunea sau protecţia 
circuitelor electrice n.c.a.   
    2733.14 Piese izolante din material plastic pentru instalaţii electrice   
    2733.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electronice şi 
electrice   
    2733.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electronice şi 
electrice   
    274 Echipamente electrice de iluminat   
    2740 Echipamente electrice de iluminat   
    2740.1 Lămpi cu filament electric sau cu descărcare; lămpi cu arc   
    2740.11 Faruri şi proiectoare etanşe   
    2740.12 Lămpi cu halogen şi filament de tungsten, cu excepţia lămpilor cu 
raze ultraviolete sau infraroşii   
    2740.13 Lămpi cu filament cu putere mai mică sau cel mult egală cu 200 W, 
tensiune mai mare 100 V   
    2740.14 Lămpi cu filament, n.c.a.   
    2740.15 Lămpi cu descărcare; lămpi cu raze ultraviolete sau infraroşii; 
lămpi cu arc   
    2740.2 Lămpi şi corpuri de iluminat   
    2740.21 Aparate electrice de iluminat autonome funcţionând cu baterii 
uscate, acumulatori şi magnetroane   
    2740.22 Lămpi de birou, veioze şi lampadare   
    2740.23 Aparate de iluminat neelectrice   
    2740.24 Lămpi-reclame, plăci indicatoare luminoase şi articole similare   
    2740.25 Lustre, plafoniere şi aplice   
    2740.3 Alte lămpi şi corpuri de iluminat   
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    2740.30 Alte lămpi şi corpuri de iluminat   
    2740.4 Părţi de lămpi electrice şi corpuri de iluminat   
    2740.41 Părţi de lămpi cu filament sau cu descărcare   
    2740.42 Părţi de lămpi şi corpuri de iluminat   
    2740.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentelor electrice de iluminat   
    2740.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentelor electrice de iluminat   
    275 Aparate de uz casnic   
    2751 Aparate electrice de uz casnic   
    2751.1 Frigidere şi congelatoare; maşini de spălat; pături electrice; 
ventilatoare   
    2751.11 Frigidere şi congelatoare, de uz casnic   
    2751.12 Maşini de spălat vesela, de uz casnic   
    2751.13 Maşini de spălat şi uscat rufe, de uz casnic   
    2751.14 Pături electrice   
    2751.15 Hote pentru ventilarea sau reciclarea aerului şi ventilatoare, de uz 
casnic   
    2751.2 Alte aparate electrice de uz casnic n.c.a.   
    2751.21 Aparate electro-mecanice pentru uz casnic cu motor electric 
încorporat   
    2751.22 Maşini electrice de bărbierit, tuns, epilat cu motor electric 
încorporat   
    2751.23 Aparate electrotermice pentru coafură sau pentru uscatul mâinilor; 
aparate de călcat electrice   
    2751.24 Alte aparate electrice de uz casnic şi electrotermic   
    2751.25 Încălzitoare electrice instant a apei sau a apei depozitate, boilere   
    2751.26 Aparate electrice pentru încălzirea locuinţelor şi a solului   
    2751.27 Cuptoare cu microunde   
    2751.28 Alte cuptoare; cuptoare electrice, maşini de gătit, reşouri, grătare, 
rotisoare   
    2751.29 Rezistenţe electrice pentru încălzit   
    2751.3 Părţi ale aparatelor electrice de uz casnic   
    2751.30 Părţi ale aparatelor electrice de uz casnic   
    2751.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de aparate electrice de uz casnic   
    2751.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de aparate electrice de uz casnic   
    2752 Aparate de uz casnic neelectrice   
    2752.1 Maşini de gătit, încălzit, de uz casnic, neelectrice   
    2752.11 Maşini de gătit, încălzit, de uz casnic, din oţel, fontă sau cupru, 
neelectrice   
    2752.12 Alte aparate de încălzit neelectrice (cu combustibil gazos, lichid 
sau solid)   
    2752.13 Distribuitoare şi generatoare neelectrice de aer cald   
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    2752.14 Încălzitoare neelectrice de apă pentru încălzire instantanee sau cu 
stocare   
    2752.2 Părţi de aparate de gătit şi încălzit neelectrice   
    2752.20 Părţi de aparate de gătit şi încălzit neelectrice   
    2752.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de aparate neelectrice de uz casnic   
    2752.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de aparate neelectrice de uz casnic   
    279 Alte echipamente electrice   
    2790 Alte echipamente electrice   
    2790.1 Alte echipamente electrice şi părţi ale acestora   
    2790.11 Maşini şi aparate electrice având funcţiuni specializate   
    2790.12 Izolatori electrici, fitinguri izolatoare pentru maşini şi echipamente 
electrice; tuburi izolatoare   
    2790.13 Electrozi din cărbune şi alte articole din grafit sau carbon pentru 
utilizări electrice   
    2790.2 Panouri indicatoare cu cristale lichide sau diode luminoase; aparate 
electrice de semnalizare acustică sau vizuală   
    2790.20 Panouri indicatoare cu cristale lichide sau diode luminoase; 
aparate electrice de semnalizare acustică sau vizuală   
    2790.3 Unelte electrice pentru lipire, sudare, maşini şi aparate pentru 
suflarea la cald de metale sau cermeturi   
    2790.31 Unelte electrice pentru lipire, sudare, maşini şi aparate pentru 
suflarea la cald de metale sau cermeturi   
    2790.32 Părţi de unelte electrice pentru lipire, sudare, maşini şi aparate 
penrtu suflarea la cald de metale sau cermeturi   
    2790.33 Părţi ale altor echipamente electrice; părţi electrice ale maşinilor 
sau aparatelor electrice n.c.a   
    2790.4 Alte echipamente electrice n.c.a   
    2790.41 Invertoare, redresoare, convertoare   
    2790.42 Celule de energie (electrică)   
    2790.43 Limitatoare de tensiune, pentru tensiuni mai mari de 1000 V   
    2790.44 Cabluri şi alte conductoare electrice izolate, prevazute cu 
conectori   
    2790.45 Electromagneţi; cuplaje şi frâne electromagnetice; capete de 
ridicare electromagnetice; acceleratoare de particule electrice; generatoare de 
semnal electric şi alte echipamente electrice n.c.a.   
    2790.5 Condensatori electrici   
    2790.51 Condensatori electrici ficşi pentru 50/60 Hz de putere mai mare 
sau egală cu 0,5 Kvar   
    2790.52 Alţi condensatori ficşi   
    2790.53 Condensatori variabili sau reglabili   
    2790.6 Rezistenţe electrice (exceptând cele pentru încălzit)   
    2790.60 Rezistenţe electrice (exceptând cele pentru încălzit)   
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    2790.7 Aparate electrice de semnalizare, securitate sau control pentru căile 
ferate, rutiere, fluviale sau pentru locurile de parcare, instalaţii portuare sau 
aerodromuri   
    2790.70 Aparate electrice de semnalizare, securitate sau control pentru 
căile ferate, rutiere, fluviale sau pentru locurile de parcare, instalaţii portuare 
sau aerodromuri   
    2790.8 Părţi de condensatori electrici, rezistori electrici, reostate, 
potenţiometre   
    2790.81 Părţi de condensatori electrici   
    2790.82 Părţi de rezistori electrici, reostate, potenţiometre   
    2790.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor echipamente electrice   
    2790.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor echipamente electrice   
    28 Maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.   
    281 Maşini şi utilaje de utilizare generală   
    2811 Motoare şi turbine, excluzând motoarele pentru avioane şi 
autovehicule   
    2811.1 Motoare, exceptând motoarele de avion şi autovehicule   
    2811.11 Motoare suspendate pentru propulsia navelor   
    2811.12 Motoare cu explozie pentru propulsia navelor; alte motoare   
    2811.13 Alte motoare cu piston cu aprindere prin compresie   
    2811.2 Turbine   
    2811.21 Turbine cu abur şi alte turbine cu vapori   
    2811.22 Turbine hidraulice şi roţi hidraulice   
    2811.23 Turbine cu gaz, altele decât turboreactoare şi turbopropulsoare   
    2811.24 Turbine eoliene   
    2811.3 Părţi de turbine   
    2811.31 Părţi de turbine cu abur şi alte turbine cu vapori   
    2811.32 Părţi de turbine hidraulice, roţi hidraulice inclusiv regulatori   
    2811.33 Părţi de turbine cu gaz, excluzând turboreactoarele şi 
turbopropulsoarele   
    2811.4 Părţi de motoare   
    2811.41 Părţi pentru motoare cu ardere internă cu aprindere prin scânteie, 
exceptând părţile de motoare de avion   
    2811.42 Părţi de motoare n. c.a   
    2811.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de motoare şi turbine, exceptând motoarele de avion şi autovehicule   
    2811.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de motoare şi turbine, exceptând motoarele de avion şi autovehicule   
    2812 Motoare hidraulice   
    2812.1 Motoare hidraulice, exceptând părţile acestora   
    2812.11 Motoare hidraulice şi pneumatice cu mişcare rectilinie (cilindri)   
    2812.12 Motoare rotative, hidraulice şi pneumatice   
    2812.13 Pompe hidraulice   
    2812.14 Valve hidraulice şi pneumatice   
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    2812.15 Montaje/subansambluri hidraulice   
    2812.16 Sisteme hidraulice   
    2812.2 Părţi de motoare hidraulice şi pneumatice   
    2812.20 Părţi de motoare hidraulice şi pneumatice   
    2812.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de echipament pneumatic   
    2812.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de echipament pneumatic   
    2813 Alte pompe şi compresoare   
    2813.1 Pompe pentru lichide; elevatoare de lichide   
    2813.11 Pompe pentru carburanţi, lubrifianţi, medii de răcire; pompe pentru 
beton   
    2813.12 Alte pompe volumetrice alternative pentru lichide   
    2813.13 Alte pompe rotative pentru lichide   
    2813.14 Alte pompe centrifuge pentru lichide; alte pompe   
    2813.2 Pompe de aer sau vacuum; alte compresoare de gaze sau aer   
    2813.21 Pompe de vid   
    2813.22 Pompe de aer acţionate manual sau cu piciorul   
    2813.23 Compresoare pentru echipamente frigorifice   
    2813.24 Compresoare cu aer montate pe şasiuri cu roţi, remorcabile   
    2813.25 Turbocompresoare   
    2813.26 Compresoare cu mişcare alternativă   
    2813.27 Compresoare cu mişcare rotativă, cu un arbore sau mai mulţi   
    2813.28 Alte compresoare   
    2813.3 Părţi de pompe şi compresoare   
    2813.31 Părţi de pompe şi elevatoare cu lichid   
    2813.32 Părţi de pompe de aer sau vid, de compresoare de aer, 
ventilatoare sau de hote   
    2813.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor pompe şi compresoare   
    2813.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor pompe şi compresoare   
    2814 Articole de robinetărie   
    2814.1 Robineţi, ventile valve şi alte repere similare pentru ţevi, boilere, 
cisterne, cazane sau altele asemănătoare   
    2814.11 Reductoare de presiune, valve de control, verificare şi de 
siguranţă   
    2814.12 Robineţi, ventile, valve pentru chiuvete, bazine de apă, bideuri, 
rezervoare de apă pentru baie şi articole similare; valve pentru sistemul de 
încălzire centrală cu radiatoare   
    2814.13 Valve de control, vane (robinete) cu sertar, vane cu bilă şi alte 
vane   
    2814.2 Părţi de robinete, supape şi articole similare   
    2814.20 Părţi de robinete, supape şi articole similare   
    2814.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor robinete şi articole de robinetărie   
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    2814.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor robinete şi articole de robinetărie   
    2815 Lagăre, angrenaje, cutii de viteză şi elemente mecanice de 
transmisie   
    2815.1 Rulmenţi cu bile sau role   
    2815.10 Rulmenţi cu bile sau role   
    2815.2 Alte lagăre, angrenaje, cutii de viteză şi elemente mecanice de 
transmisie   
    2815.21 Lanţuri articulate, din oţel   
    2815.22 Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came şi arbori cotiţi) şi 
manivele   
    2815.23 Carcase de lagăr şi lagăre pentru arbori   
    2815.24 Angrenaje şi roţi dinţate; angrenaje melcate cu bile sau role; cutii 
de viteze şi alte echipamente pentru variaţia vitezei   
    2815.25 Volanţi şi roţi de transmisie, inclusiv palane   
    2815.26 Ambreiaje, manşoane şi cuplaje pentru arbori inclusiv cele 
universale   
    2815.3 Părţi de lagăre, angrenaje şi elemente de transmisie   
    2815.31 Bile, ace şi role; părţi ale rulmenţilor cu bile sau role   
    2815.32 Părţi ale lanţurilor articulate din oţel sau fier   
    2815.39 Părţi ale lagărelor şi elementelor de transmisie n.c.a.   
    2815.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a rulmenţilor, angrenajelor şi elementelor mecanice de transmisie   
    2815.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a rulmenţilor, angrenajelor şi elementelor mecanice de transmisie   
    282 Alte maşini şi utilaje de utilizare generală   
    2821 Cuptoare, furnale şi arzătoare   
    2821.1 Cuptoare, arzătoare şi părţi ale acestora   
    2821.11 Arzătoare; focare şi grătare cu încărcare mecanică; dispozitive 
mecanice pentru evacuarea cenuşii şi similare   
    2821.12 Cuptoare şi furnale industriale sau de laborator, neelectrice, 
inclusiv incineratoare, exceptând cuptoarele de gătit   
    2821.13 Cuptoare şi furnale industriale sau de laborator, electrice; 
echipamente de încălzit cu inducţie sau dielectric   
    2821.14 Părţi de arzătoare, furnale şi cuptoare   
    2821.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor   
    2821.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor   
    2822 Echipamente de ridicat şi manipulat   
    2822.1 Echipamente de ridicat, manipulat şi părţi ale acestora   
    2822.11 Palane şi scripeţi n.c.a.   
    2822.12 Trolii pentru puţuri; vinciuri pentru utilizare în subteran; alte troliuri 
şi cabestane   
    2822.13 Cricuri, macarale folosite pentru ridicarea vehiculelor   
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    2822.14 Macarale de manevră; poduri rulante, macarale portal de 
manipulare pe suport fix sau mobil; dispozitive de încărcare şi camioane 
prevăzute cu macarale   
    2822.15 Cărucioare-stivuitor; alte cărucioare de manipulat; dispozitive de 
tractare de tipul celor folosite pe platformele (peroanele) staţiilor de tren   
    2822.16 Ascensoare, ascensoare basculante, scări şi trotuare rulante   
    2822.17 Elevatoare pneumatice şi alte elevatoare cu acţiune continuă, 
pentru bunuri sau materiale   
    2822.18 Alte echipamente de ridicat, manipulat, încărcat şi descărcat   
    2822.19 Părţi de echipamente de ridicat şi manipulat   
    2822.2 Găleţi, lopeţi, cupe de excavare şi dispozitive de prindere pentru 
macarale, excavatoare şi similare   
    2822.20 Găleţi, lopeţi, cupe de excavare şi dispozitive de prindere pentru 
macarale, excavatoare şi similare   
    2822.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentelor de ridicat şi manipulat   
    2822.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentelor de ridicat şi manipulat   
    2823 Maşini şi echipamente de birou (cu excepţia calculatoarelor şi 
echipamentelor periferice)   
    2823.1 Maşini de calculat şi maşini similare cu dispozitiv de calcul 
încorporat   
    2823.10 Maşini de calculat şi maşini similare cu dispozitiv de calcul 
încorporat   
    2823.2 Maşini de birou şi părţi ale acestora   
    2823.21 Maşini de birou   
    2823.22 Părţi şi accesorii ale maşinilor de birou   
    2823.9 Servicii de fabricare a maşinilor de birou si contabilizat; servicii 
industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de fabricare a maşinilor şi 
echipamentelor de birou (cu excepţia calculatoarelor şi echipamentelor 
periferice)   
    2823.91 Servicii de fabricare a maşinilor de birou şi contabilizat (cu 
excepţia calculatoarelor şi echipamentelor periferice)   
    2823.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a maşinilor şi echipamentelor de birou (cu excepţia calculatoarelor şi 
echipamentelor periferice)   
    2824 Maşini-unelte portabile acţionate electric   
    2824.1 Unelte electromecanice pentru lucru manual; alte unelte manuale 
acţionate electric   
    2824.11 Unelte electromecanice pentru lucru manual, cu motor electric 
încorporat   
    2824.12 Alte unelte manuale acţionate electric   
    2824.2 Părţi de unelte manuale acţionate electric   
    2824.21 Părţi de unelte electromecanice pentru lucru manual, cu motor 
electric   
    2824.22 Părţi ale altor unelte manuale portabile acţionate electric   
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    2824.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a maşinilor unelte portabile acţionate electric   
    2824.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a maşinilor unelte portabile acţionate electric   
    2825 Echipamente de ventilaţie şi frigorifice, cu excepţia celor de uz casnic   
    2825.1 Schimbătoare de căldură; aparate industriale de aer condiţionat, 
echipament de refrigerare şi răcire   
    2825.11 Schimbătoare de căldură şi utilaje pentru lichefierea aerului şi a 
altor gaze   
    2825.12 Aparate de aer condiţionat   
    2825.13 Echipamente frigorifice şi de congelare, pompe termice, cu 
excepţia echipamentului de uz casnic   
    2825.14 Maşini şi aparate pentru filtrarea sau purificarea gazelor n.c.a.   
    2825.2 Ventilatoare, altele decât ventilatoarele de masă, podea, perete, 
fereastră, tavan sau acoperiş   
    2825.20 Ventilatoare, altele decât ventilatoarele de masă, podea, perete, 
fereastră, tavan sau acoperiş   
    2825.3 Părţi de echipamente frigorifice, de congelare şi de pompe termice   
    2825.30 Părţi de echipamente frigorifice, de congelare şi de pompe termice   
    2825.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, cu excepţia celor de uz 
casnic   
    2825.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, cu excepţia celor de uz 
casnic   
    2829 Alte maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.   
    2829.1 Generatoare de gaz şi apă; instalaţii de distilare şi filtrare   
    2829.11 Generatoare de gaz şi apă; generatoare de acetilenă şi similare; 
instalaţii de distilare şi rectificare   
    2829.12 Aparate şi maşini pentru purificarea lichidelor   
    2829.13 Filtre de ulei, de benzină şi filtre de captare a aerului pentru 
motoare cu combustie internă   
    2829.2 Maşini pentru curăţat, umplut, ambalat şi împachetat sticle sau alte 
recipiente; extinctoare, pulverizatoare, maşini de abur sau sablat; garnituri de 
etanşare   
    2829.21 Maşini pentru curăţat, umplut, ambalat şi împachetat sticle sau alte 
containere   
    2829.22 Extinctoare, pulverizatoare, maşini de suflat abur sau de sablat şi 
aparate mecanice similare cu excepţia celor folosite în agricultură   
    2829.23 Garnituri şi blindaje metalice; garnituri de etanşare   
    2829.3 Aparate industriale, de uz casnic şi alte aparate pentru cântărit şi 
măsurat   
    2829.31 Maşini de cântărit pentru scopuri industriale; balanţe pentru 
cântărirea continuă a bunurilor pe conveioare; cântare de greutate constantă 
şi cântare pentru descărcare a unor greutăţi predeterminate   
    2829.32 Aparate şi instrumente de cântărit pentru uz personal şi casnic   
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    2829.39 Alte aparate de cântărit şi măsurat   
    2829.4 Centrifugi, maşini de calandrare şi maşini automate pentru vânzarea 
de produse   
    2829.41 Centrifugi, n.c.a.   
    2829.42 Maşini de calandrare sau alte maşini de laminat, cu excepţia celor 
pentru metal sau sticlă   
    2829.43 Maşini automate pentru vânzarea de produse   
    2829.5 Maşini de spălat veselă, de tip industrial   
    2829.50 Maşini de spălat veselă, de tip industrial   
    2829.6 Maşini n.c.a pentru tratamentul diverselor materiale printr-un 
procedeu ce implică schimbarea temperaturii   
    2829.60 Maşini n.c.a pentru tratamentul diverselor materiale printr-un 
procedeu ce implică schimbarea temperaturii   
    2829.7 Maşini neelectrice şi aparate pentru lipit, sudat şi călire superficială 
şi părţi ale acestora; maşini şi aparate pentru suflarea la cald de metale sau 
cermeturi   
    2829.70 Maşini neelectrice şi aparate pentru lipit, sudat şi călire superficială 
şi părţi ale acestora; maşini şi aparate pentru suflarea la cald de metale sau 
cermeturi   
    2829.8 Părţi ale altor maşini de uz general   
    2829.81 Părţi ale generatoarelor de gaz cu aer sau apă   
    2829.82 Părţi ale maşinilor de centrifugat, inclusiv părţi ale aparatelor de 
filtrare şi epurare a lichidelor şi gazelor   
    2829.83 Părţi ale utilajelor de calandrare şi laminare; părţi ale aparatelor 
mecanice pentru dispersat/pulverizat lichide sau pulberi; greutăţi pentru 
maşinile de cântărit   
    2829.84 Părţi ale maşinilor ce nu conţin conectori electrici, n.c.a.   
    2829.85 Părţi ale maşinilor de spălat veselă şi maşini pentru curăţat, 
umplere, împachetare sau ambalare   
    2829.86 Părţi ale maşinilor şi aparatelor de sudat sau lipit; părţi de maşini şi 
echipamente pentru călire superficială   
    2829.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor aparate şi utilaje de uz general n.c.a.   
    2829.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor aparate şi utilaje de uz general n.c.a.   
    283 Maşini şi utilaje pentru agricultură şi exploatări forestiere   
    2830 Maşini şi utilaje pentru agricultură şi exploatări forestiere   
    2830.1 Motocultoare   
    2830.10 Motocultoare   
    2830.2 Alte tractoare agricole   
    2830.21 Tractoare cu o putere mai mică sau cel mult egală 37 kW   
    2830.22 Tractoare cu o putere cuprinsă între 37 kW şi 59 kW (inclusiv)   
    2830.23 Tractoare cu o putere mai mare de 59 kW   
    2830.3 Maşini de prelucrat solul   
    2830.31 Pluguri   
    2830.32 Grape, scarificatoare, cultivatoare, plivitoare si prăşitoare   
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    2830.33 Semănători, maşini de plantat şi transplantat   
    2830.34 Distribuitoare de îngrăşăminte   
    2830.39 Alte maşini de prelucrat solul   
    2830.4 Secerătoare pentru peluze, parcuri sau terenuri sportive   
    2830.40 Secerătoare pentru peluze, parcuri sau terenuri sportive   
    2830.5 Maşini de recoltat   
    2830.51 Secerătoare (inclusiv barele de tăiat ce se montează la tractoare; 
port-degete) n.c.a.   
    2830.52 Maşini de întors şi strâns fânul   
    2830.53 Prese de balotat paie sau furaje, inclusiv prese colectoare   
    2830.54 Maşini de recoltat rădăcini sau tuberculi   
    2830.59 Maşini de recoltat şi treierat n.c.a.   
    2830.6 Maşini pentru proiectarea, dispersia sau pulverizarea lichidelor sau 
pulberilor pentru agricultură sau horticultură   
    2830.60 Maşini pentru proiectarea, dispersia sau pulverizarea lichidelor sau 
pulberilor pentru agricultură sau horticultură   
    2830.7 Remorci şi semiremorci cu încărcare sau descărcare automată 
pentru utilizări în agricultură   
    2830.70 Remorci şi semiremorci cu încărcare sau descărcare automată 
pentru utilizări în agricultură   
    2830.8 Alte maşini agricole   
    2830.81 Maşini pentru curăţat, sortat sau triat ouă, fructe sau alte produse 
agricole, cu excepţia seminţelor, boabelor sau legumelor uscate   
    2830.82 Maşini pentru muls   
    2830.83 Maşini pentru prepararera hranei animalelor   
    2830.84 Incubatoare şi clocitoare pentru avicultură   
    2830.85 Maşini pentru creşterea păsărilor   
    2830.86 Alte maşini şi utilaje agricole şi forestiere, n.c.a.   
    2830.9 Părţi ale maşinilor şi echipamentelor agricole; servicii industriale, 
subcontractate, din cadrul proceselor de fabricare a maşinilor şi utilajelor 
pentru agricultură şi exploatări forestiere   
    2830.91 Părţi ale secerătoarelor şi treierătoarelor n.c.a.   
    2830.92 Părţi ale maşinilor de prelucrat solul   
    2830.93 Părţi ale altor maşini agricole   
    2830.94 Părţi ale maşinilor de muls şi prelucrat laptele n.c.a.   
    2830.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere   
    284 Utilaje şi maşini-unelte pentru prelucrarea metalului   
    2841 Utilaje şi maşini-unelte pentru prelucrarea metalului   
    2841.1 Utilaje şi maşini-unelte pentru prelucrarea cu laser a metalelor şi 
similare; centre de prelucrare şi similare   
    2841.11 Utilaje şi maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor, cu laser, cu 
ultrasunete şi similare   
    2841.12 Centre de prelucrare, maşini cu post fix şi maşini cu posturi 
multiple pentru prelucrarea metalelor   
    2841.2 Strunguri, maşini-unelte de găurit şi frezat   
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    2841.21 Strunguri pentru prelucrarea metalelor   
    2841.22 Maşini-unelte de găurit, alezat şi frezat pentru metale; maşini-
unelte de filetat sau tarodat metale n.c.a.   
    2841.23 Maşini-unelte pentru debavurat, ascuţit, rectificat sau alte 
operaţiuni de finisare a metalelor   
    2841.24 Maşini-unelte pentru rabotat, debitat, retezat sau alte operaţiuni de 
tăiere a metalelor   
    2841.3 Alte maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor   
    2841.31 Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin îndoire, pliere, 
îndreptare   
    2841.32 Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin forfecare, perforare 
şi zimţuire   
    2841.33 Maşini şi ciocane de forjat sau ştanţat; prese hidraulice şi prese 
pentru prelucrarea metalelor   
    2841.34 Maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor sau cermeturilor, fără 
îndepărtare de material   
    2841.4 Părţi şi accesorii pentru maşini-unelte de prelucrat metale   
    2841.40 Părţi şi accesorii pentru maşini-unelte de prelucrat metale   
    2841.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului   
    2841.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului   
    2849 Alte maşini-unelte   
    2849.1 Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei, lemnului şi altor materiale 
dure similare   
    2849.11 Maşini unelte pentru prelucrarea pietrei, produselor ceramice, 
betonului sau materialelor similare sau pentru prelucrarea sticlei la rece   
    2849.12 Maşini unelte pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, 
textolitului sau altor materiale similare; maşini de acoperire galvanică   
    2849.13 Maşini de găurit staţionare (inclusiv cu percuţie); maşini unelte de 
ştanţat şi capsat; maşini de debitat/decupat foi metalice (tablă)   
    2849.2 Port-scule   
    2849.21 Port-scule şi capete de filetat cu declanşare automată, pentru 
maşini-unelte   
    2849.22 Port-piese pentru maşini-unelte   
    2849.23 Capete divizoare şi alte dispozitive speciale care se montează pe 
maşini-unelte   
    2849.24 Părţi şi accesorii pentru maşini-unelte de prelucrare a lemnului, 
plutei, osului, ebonitei, textolitului sau a altor materiale similare   
    2849.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor maşini-unelte n.c.a.   
    2849.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor maşini-unelte n.c.a.   
    289 Alte maşini cu destinaţie specifică   
    2891 Maşini pentru metalurgie   
    2891.1 Maşini pentru metalurgie şi părţi ale acestora   
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    2891.11 Convertizoare, lingotiere, oale de turnat; laminoare   
    2891.12 Părţi ale maşinilor pentru metalurgie; părţi ale laminoarelor   
    2891.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de maşini şi utilaje metalurgice   
    2891.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de maşini şi utilaje metalurgice   
    2892 Utilaje pentru minerit, extracţie şi construcţii   
    2892.1 Utilaje pentru minerit   
    2892.11 Elevatoare şi conveioare cu acţiune continuă pentru utilizarea în 
subteran   
    2892.12 Maşini de tăiat cărbune sau piatră şi utilaje de săpat tuneluri; alte 
maşini de forat şi săpat   
    2892.2 Alte maşini pentru mişcare, sortare, nivelare, răzuire, excavare, 
îndesare, compactare şi extracţie, autopropulsate, pentru pământ, minereuri 
(inclusiv buldozere, lopeţi mecanice şi compactoare)   
    2892.21 Buldozere (inclusiv pe şenile) autopropulsate   
    2892.22 Gredere şi nivelatoare autopropulsate; Screpere autopropulsate   
    2892.23 Compactoare şi cilindri compresori, autopropulsate   
    2892.24 Încărcătoare frontale cu benă, autopropulsate   
    2892.25 Lopeţi mecanice, excavatoare şi lopeţi încărcătoare 
autopropulsate, cu o rotaţie de 360 grade a suprastructurii, cu excepţia 
încărcătoarelor frontale cu benă   
    2892.26 Alte lopeţi mecanice, excavatoare şi lopeţi încărcătoare 
autopropulsate; alte maşini de minerit autopropulsate   
    2892.27 Lame de buldozere   
    2892.28 Autobasculante, utilizate în afara drumurilor publice   
    2892.3 Alte utilaje de excavat   
    2892.30 Alte utilaje de excavat   
    2892.4 Maşini pentru sortarea, măcinarea, amestecarea şi alte tratamente 
similare ale pământului, pietrei, minereurilor şi altor substanţe minerale   
    2892.40 Maşini pentru sortarea, măcinarea, amestecarea şi alte tratamente 
similare ale pământului, pietrei, minereurilor şi altor substanţe minerale   
    2892.5 Tractoare cu şenile   
    2892.50 Tractoare cu şenile   
    2892.6 Părţi ale maşinilor şi utilajelor pentru minerit, foraj şi construcţii   
    2892.61 Părţi ale maşinilor de găurit, frezat sau excavat; părţi ale 
macaralelor   
    2892.62 Părţi ale maşinilor de sortare, măcinare şi alte tratamente similare 
ale pământului, pietrei, etc   
    2892.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a maşinilor şi utilajelor pentru minerit şi construcţii   
    2892.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a maşinilor şi utilajelor pentru minerit şi construcţii   
    2893 Utilaje pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi 
tutunului   
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    2893.1 Utilaje pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi 
tutunului   
    2893.11 Centrifugi separatoare pentru industria laptelui   
    2893.12 Maşini pentru prelucrarea laptelui   
    2893.13 Maşini pentru măcinarea sau prelucrarea cerealelor sau a 
legumelor uscate n.c.a.   
    2893.14 Maşini şi utilaje folosite la prepararea vinului, cidrului, sucului de 
fructe şi băuturilor similare   
    2893.15 Cuptoare neelectrice pentru brutării; echipamente pentru preparare 
şi încălzire cu excepţia celor de uz casnic   
    2893.16 Uscătoare pentru produse agricole   
    2893.17 Maşini.pentru prepararea industrială sau fabricarea alimentelor şi 
băuturilor, inclusiv grăsimi şi uleiuri   
    2893.18 Maşini pentru prepararea şi pregătirea tutunului n.c.a.   
    2893.2 Maşini pentru spălarea, sortarea, clasificarea seminţelor, boabelor 
sau a legumelor uscate   
    2893.20 Maşini pentru spălarea, sortarea, clasificarea seminţelor, boabelor 
sau a legumelor uscate   
    2893.3 Părţi ale maşinilor pentru prelucrarea alimentelor, băuturii şi 
tutunului   
    2893.31 Părţi ale maşinilor de prelucrat băuturi   
    2893.32 Părţi ale maşinilor de prelucrat alimente   
    2893.33 Părţi ale maşinilor de prelucrat tutun   
    2893.34 Părţi ale maşinilor pentru spălarea, sortarea, clasificarea 
seminţelor, boabelor sau a legumelor uscate   
    2893.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi 
tutunului   
    2893.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi 
tutunului   
    2894 Utilaje pentru industia textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei   
    2894.1 Maşini pentru prepararea, toarcerea, ţeserea şi tricotarea textilelor   
    2894.11 Maşini pentru extrudarea, tragerea, ţeserea sau tăierea 
materialelor textile artificiale; maşini pentru pregătirea fibrelor textile   
    2894.12 Maşini de tors textile; maşini de răsucit, bobinat şi depanat a 
textilelor   
    2894.13 Maşini de ţesut   
    2894.14 Maşini de tricotat; maşini de brodat şi maşini similare; maşini 
pentru tivit   
    2894.15 Maşini auxiliare ce se folosesc împreuna cu maşinile de prelucrat 
textile; maşini de imprimat textile   
    2894.2 Alte maşini pentru producerea de materiale textile şi îmbrăcăminte, 
inclusiv maşini de cusut   
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    2894.21 Maşini pentru spălarea, curăţirea, clătirea, călcarea, vopsirea, 
presarea, uscarea, depănarea şi acţiuni similare, a firelor şi ţesăturilor textile; 
maşini pentru finisarea postavului   
    2894.22 Maşini de spălat rufe, maşini de curăţire chimică, maşini de uscat, 
cu o capacitate mai mare de 10 kg   
    2894.23 Uscătoare centrifugale de rufe   
    2894.24 Maşini de cusut, cu excepţia maşinilor de cusut cărţi şi maşinilor 
de cusut de uz casnic   
    2894.3 Utilaje pentru prelucrarea pieilor brute, tăbăcite sau blănurilor, sau 
pentru confecţionarea sau repararea încălţămintei şi altor articole   
    2894.30 Utilaje pentru prelucrarea pieilor brute, tăbăcite sau blănurilor, sau 
pentru confecţionarea sau repararea încălţămintei şi altor articole   
    2894.4 Maşini de cusut de uz casnic   
    2894.40 Maşini de cusut de uz casnic   
    2894.5 Părţi şi accesorii ale maşinilor pentru ţesut şi tors, ale maşinilor 
pentru producţia de alte textile şi îmbrăcăminte şi pentru prelucrarea pielii   
    2894.51 Părţi şi accesorii ale maşinilor pentru ţesut şi tors   
    2894.52 Părţi ale maşinilor pentru producţia de alte textile şi îmbrăcăminte 
şi pentru prelucrarea pielii   
    2894.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a utilajelor pentru producţia textilelor, îmbrăcămintei şi pielăriei   
    2894.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a utilajelor pentru producţia textilelor, îmbrăcămintei şi pielăriei   
    2895 Utilaje pentru producţia de hârtie şi carton   
    2895.1 Utilaje pentru producţia de hârtie şi carton şi părţi ale acestora   
    2895.11 Utilaje pentru producţia de hârtie şi carton, exceptând părţi ale 
acestora   
    2895.12 Părţi ale utilajelor pentru producţia de hârtie şi carton   
    2895.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a utilajelor pentru producerea de hârtie şi carton   
    2895.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a utilajelor pentru producerea de hârtie şi carton   
    2896 Utilaje pentru prelucrarea cauciucului şi a maselor plastice   
    2896.1 Utilaje n.c.a.pentru prelucrarea cauciucului, a maselor plastice sau 
pentru fabricarea de produse din aceste materiale   
    2896.10 Utilaje n.c.a.pentru prelucrarea cauciucului, maselor plastice sau 
pentru fabricarea de produse din aceste materiale   
    2896.2 Părţi ale utilajelor n.c.a. pentru prelucrarea cauciucului, a maselor 
plastice sau pentru fabricarea de produse din aceste materiale   
    2896.20 Părţi ale utilajelor n.c.a. pentru prelucrarea cauciucului, a maselor 
plastice sau pentru fabricarea de produse din aceste materiale   
    2896.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau plasticului   
    2896.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare de utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau plasticului   
    2899 Alte maşini şi utilaje specifice n.c.a.   
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    2899.1 Maşini de imprimat sau de legat cărţi   
    2899.11 Maşini de legat cărţi, inclusiv maşini de cusut cărţi   
    2899.12 Maşini, aparate şi echipamente pentru cules litere, pregătirea şi 
printarea textelor   
    2899.13 Maşini de imprimat offset, cu excepţia celor de birou   
    2899.14 Alte maşini de imprimat cu excepţia celor de birou   
    2899.2 Maşini şi aparate folosite exclusiv sau îndeosebi pentru fabricarea 
lingourilor sau plachetelor (wafers) sau a dispozitivelor cu semiconductori, a 
circuitelor electronice integrate sau a dispozitivelor de afişare cu ecran plat   
    2899.20 Maşini şi aparate folosite exclusiv sau îndeosebi pentru fabricarea 
lingourilor sau plachetelor (wafers) sau a dispozitivelor cu semiconductori, a 
circuitelor electronice integrate sau a dispozitivelor de afişare cu ecran plat   
    2899.3 Maşini şi utilaje specifice n.c.a.   
    2899.31 Uscătoare pentru lemn, pastă de hârtie , hârtie sau carton; 
uscătoare nefolosite în scopuri casnice n.c.a.   
    2899.32 Carusele, leagăne, standuri de tras la ţintă şi alte atracţii pentru 
parcurile de distracţii   
    2899.39 Dispozitive de lansare a aeronavelor, dispozitive de apuntare şi 
similare; dispozitive de echilibrare a pneurilor; echipamente cu utilizări 
specifice n.c.a.   
    2899.4 Părţi ale maşinilor de imprimat şi legat cărţi   
    2899.40 Părţi ale maşinilor de imprimat şi legat cărţi   
    2899.5 Părţi ale maşinilor şi aparatelor folosite exclusiv sau îndeosebi 
pentru fabricarea lingourilor sau plachetelor (wafers) sau a dispozitivelor cu 
semiconductori, a circuitelor electronice integrate sau a dispozitivelor de 
afişare cu ecran plat; părţi ale maşinilor cu utilizări specifice   
    2899.51 Părţi ale maşinilor şi aparatelor folosite exclusiv sau îndeosebi 
pentru fabricarea lingourilor sau plachetelor (wafers) sau a dispozitivelor cu 
semiconductori, a circuitelor electronice integrate sau a dispozitivelor de 
afişare cu ecran plat   
    2899.52 Părţi ale maşinilor şi utilajelor specifice   
    2899.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor maşini şi utilaje specifice n.c.a   
    2899.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor maşini şi utilaje specifice n.c.a   
    29 Autovehicule de transport rutier, remorci şi semiremorci   
    291 Autovehicule   
    2910 Autovehicule   
    2910.1 Motoare cu combustie internă folosite pentru autovehicule   
    2910.11 Motoare cu explozie pentru vehicule, cu capacitatea cilindrică mai 
mică sau cel mult egală cu 1000 cmc   
    2910.12 Motoare cu explozie pentru vehicule, cu capacitatea cilindrică mai 
mare de 1000 cmc   
    2910.13 Motoare Diesel pentru vehicule   
    2910.2 Autoturisme   
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    2910.21 Autovehicule noi, cu capacitate cilindrică mai mică sau cel mult 
egală cu 1500 cm3   
    2910.22 Autovehicule noi, cu capacitate cilindrică mai mare de 1500 cmc   
    2910.23 Autovehicule noi, diesel sau semidiesel   
    2910.24 Alte autovehicule pentru transportul persoanelor n.c.a.   
    2910.3 Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multor persoane   
    2910.30 Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multor persoane   
    2910.4 Autovehicule pentru transportul mărfurilor   
    2910.41 Autovehicule noi, diesel sau semidiesel pentru mărfuri   
    2910.42 Autovehicule noi, cu motor cu aprindere prin scânteie pentru 
mărfuri; alte vehicule noi pentru mărfuri   
    2910.43 Tractoare rutiere pentru semiremorci   
    2910.44 Şasiuri complete pentru vehicule utilitare   
    2910.5 Autovehicule cu utilizări specifice   
    2910.51 Automacarale   
    2910.52 Vehicule motorizate destinate pentru deplasări speciale (pe 
zăpadă, pe terenuri de golf, etc.)   
    2910.59 Autovehicule cu utilizări specifice n.c.a.   
    2910.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a autovehiculelor   
    2910.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a autovehiculelor   
    292 Caroserii pentru autovehicule; remorci şi semiremorci   
    2920 Caroserii pentru autovehicule; remorci şi semiremorci   
    2920.1 Caroserii pentru autovehicule   
    2920.10 Caroserii pentru autovehicule   
    2920.2 Remorci şi semiremorci; containere   
    2920.21 Containere speciale proiectate pentru unul sau mai multe tipuri de 
transport   
    2920.22 Remorci şi semiremorci pentru rulotă, pentru locuit sau camping   
    2920.23 Alte remorci şi semiremorci   
    2920.3 Părţi de remorci, semiremorci şi alte vehicule, nepropulsate 
mecanic   
    2920.30 Părţi de remorci, semiremorci şi alte vehicule, nepropulsate 
mecanic   
    2920.4 Servicii de recondiţionare, asamblare, montare şi echipare a 
caroseriilor de autovehicule   
    2920.40 Servicii de recondiţionare, asamblare, montare şi echipare a 
caroseriilor de autovehicule   
    2920.5 Servicii de echipare a caravanelor şi caselor mobile   
    2920.50 Servicii de echipare a caravanelor şi caselor mobile   
    2920.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a caroseriilor de autovehicule, remorci şi semiremorci   
    2920.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a caroseriilor de autovehicule, remorcilor şi semiremorcilor   
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    293 Părţi şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule   
    2931 Echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule   
    2931.1 Instalaţii electrice de aprindere şi alte instalaţii electrice pentru 
utilizarea la autovehicule, avioane sau nave   
    2931.10 Instalaţii electrice de aprindere şi alte instalaţii electrice pentru 
utilizarea la autovehicule, avioane sau vapoare   
    2931.2 Alte echipamente electrice şi părţi ale acestora, pentru motoarele 
vehiculelor   
    2931.21 Bujii; magnetouri cu aprindere; generatoare magnetoelectrice; 
volanţi magnetici; distribuitoare; bobine de aprindere   
    2931.22 Instalaţii de pornire pentru motoare şi generatoare de pornire cu 
dublu scop; alte generatoare şi alte echipamente   
    2931.23 Echipamente electrice de semnalizare, ştergătoare de parbriz, 
dispozitive de dezgheţat parbrize, dispozitive contra aburirii parbrizelor, pentru 
autovehicule si motociclete   
    2931.3 Părţi ale altor echipamente electrice pentru autovehicule şi 
motociclete   
    2931.30 Părţi ale altor echipamente electrice pentru motoarele 
autovehiculelor şi motocicletelor   
    2931.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentului electric şi electronic pentru autovehicule   
    2931.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentului electric şi electronic pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule   
    2932 Alte piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de 
autovehicule   
    2932.1 Scaune pentru autovehicule   
    2932.10 Scaune pentru autovehicule   
    2932.2 Centuri de siguranţă, airbag-uri, piese şi accesorii ale caroseriei   
    2932.20 Centuri de siguranţă, airbag-uri, piese şi accesorii ale caroseriei   
    2932.3 Piese şi accesorii pentru autovehicule, n.c.a   
    2932.30 Piese şi accesorii pentru autovehicule, n.c.a   
    2932.9 Servicii de asamblare a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule 
n.c.a.; servicii de instalare a echipamentelor complete pentru autovehicule în 
cadrul procesului de fabricaţie; servicii industriale, subcontractate, din cadrul 
proceselor de fabricare a altor piese şi accesorii pentru autovehicule   
    2932.91 Servicii de instalare a echipamentelor complete pentru 
autovehicule în cadrul procesului de fabricaţie   
    2932.92 Servicii de asamblare a părţilor şi accesoriilor pentru autovehicule 
n.c.a   
    2932.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor piese şi accesorii pentru autovehicule   
    30 Alte mijloace de transport   
    301 Nave şi bărci   
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    3011 Nave şi structuri plutitoare   
    3011.1 Nave militare   
    3011.10 Nave militare   
    3011.2 Nave şi vase similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor   
    3011.21 Nave de croazieră, bărci pentru excursii şi vase similare pentru 
transportul persoanelor; feriboturi   
    3011.22 Nave cisternă pentru transportul petrolului brut, a produselor 
petroliere, chimice, gazelor lichefiate   
    3011.23 Nave frigorifice, cu excepţia navelor cisternă   
    3011.24 Nave cargo care transportă încărcătură ce nu necesită refrigerare   
    3011.3 Nave de pescuit şi alte vase speciale   
    3011.31 Nave de pescuit; nave-uzină şi alte nave pentru prelucrarea şi 
conservarea produselor din peşte   
    3011.32 Remorchere şi împingătoare   
    3011.33 Nave de dragare; nave-far, macarale plutitoare; alte nave   
    3011.4 Nave ce desfăşoară activităţi offshore şi infrastructură   
    3011.40 Nave ce desfăşoară activităţi offshore şi infrastructură   
    3011.5 Alte structuri plutitoare (plute, rezervoare, chesoane, batardouri, 
debarcadere, geamanduri şi balize)   
    3011.50 Alte structuri plutitoare (plute, rezervoare, chesoane, batardouri, 
debarcadere, geamanduri şi balize)   
    3011.9 Tranformarea, reconstrucţia şi servicii de echipare a navelor, 
platformelor şi structurilor plutitoare; servicii industriale, subcontractate, din 
cadrul proceselor de fabricare a navelor şi structurilor plutitoare   
    3011.91 Tranformarea şi reconstrucţia navelor, platformelor şi structurilor 
plutitoare   
    3011.92 Servicii de echipare a navelor, platformelor şi structurilor plutitoare   
    3011.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a navelor şi structurilor plutitoare   
    3012 Ambarcaţiuni sportive şi de agrement   
    3012.1 Ambarcaţiuni sportive şi de agrement   
    3012.11 Ambarcaţiuni cu pânze (cu excepţia celor pneumatice) pentru 
agrement sau sport, cu sau fără motor auxiliar   
    3012.12 Ambarcaţiuni pneumatice pentru agrement sau sport   
    3012.19 Alte ambarcaţiuni pentru agrement sau sport; bărci cu rame şi 
canoe   
    3012.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a ambarcaţiunilor sportive şi de agrement   
    3012.99 Servicii industriale, subcontractate din cadrul proceselor de 
fabricare a ambarcaţiunilor sportive şi de agrement   
    302 Locomotive şi material rulant   
    3020 Locomotive şi material rulant   
    3020.1 Locomotive şi tendere   
    3020.11 Vehicule electrice (locomotive şi locotractoare)   
    3020.12 Locomotive Diesel electrice   
    3020.13 Alte locomotive; tendere   
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    3020.2 Vagoane de cale ferată sau de tramvai autopropulsate, vagoane de 
marfă sau platforme, cu excepţia vehiculelor de întreţinere şi serviciu   
    3020.20 Vagoane de cale ferată sau de tramvai autopropulsate, vagoane 
de marfă sau platforme, cu excepţia vehiculelor de întreţinere şi serviciu   
    3020.3 Alte tipuri de material rulant   
    3020.31 Vehicule de întreţinere sau serviciu a căilor ferate sau liniilor de 
tramvai   
    3020.32 Vagoane de pasageri de cale ferată sau tramvai, care nu sunt 
autopropulsate; vagoane de bagaje şi alte vagoane specializate   
    3020.33 Vagoane de mărfuri pentru cale ferată sau linii de tramvai, care nu 
sunt autopropulsate   
    3020.4 Părţi ale locomotivelor de cale ferată sau vagoanelor de tramvai sau 
material rulant; accesorii, fitinguri şi părţi ale acestora; echipamente mecanice 
de controlat traficul   
    3020.40 Părţi ale locomotivelor de cale ferată sau vagoanelor de tramvai 
sau material rulant; accesorii, fitinguri şi părţi ale acestora; echipamente 
mecanice de controlat traficul   
    3020.9 Servicii de recondiţionare şi echipare (completare) a locomotivelor 
de cale ferată sau tramvai şi material rulant; servicii industriale, 
subcontractate, din cadrul proceselor de fabricare a mijloacelor de transport 
feroviar şi a materialului rulant   
    3020.91 Servicii de recondiţionare şi echipare (completare) a locomotivelor 
de cale ferată sau vagoanelor de tramvai şi material rulant   
    3020.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a mijloacelor de transport feroviar şi a materialului rulant   
    303 Aeronave şi nave spaţiale; echipamente similare   
    3030 Aeronave şi nave spaţiale; echipamente similare   
    3030.1 Motoare pentru avioane sau nave spaţiale; simulatoare de zbor şi 
părţile lor componente   
    3030.11 Motoare cu explozie pentru avioane   
    3030.12 Turboreactoare şi turbopropulsoare   
    3030.13 Propulsoare cu reacţie, cu excepţia turboreactoarelor   
    3030.14 Simulatoare de zbor şi părţi ale acestora   
    3030.15 Părţi pentru motoare de avion cu aprindere   
    3030.16 Părţi de turboreactoare şi turbopropulsoare   
    3030.2 Baloane şi dirijabile; planoare, deltaplane şi alte aparate 
nemecanizate de zbor   
    3030.20 Baloane şi dirijabile; planoare, deltaplane şi alte aparate 
nemecanizate de zbor   
    3030.3 Elicoptere şi aeroplane   
    3030.31 Elicoptere   
    3030.32 Aeroplane şi alte avioane, cu o greutate, fără încărcătură, mai 
mică sau cel mult egală cu 2000 kg   
    3030.33 Aeroplane şi alte avioane, cu o greutate, fără încărcătură, cuprinsă 
între 2000 kg şi 15000 kg   
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    3030.34 Aeroplane şi alte avioane, cu o greutate, fără încărcătură, mai 
mare de 15000 kg   
    3030.4 Nave spaţiale (inclusiv sateliţi) şi lansatoare de vehicule spaţiale   
    3030.40 Nave spaţiale (inclusiv sateliţi) şi lansatoare de vehicule spaţiale   
    3030.5 Alte părţi ale avioanelor şi navelor spaţiale   
    3030.50 Alte părţi ale avioanelor şi navelor spaţiale   
    3030.6 Recondiţionarea şi repararea aparatelor de zbor şi a motoarelor 
acestora   
    3030.60 Recondiţionarea şi repararea aparatelor de zbor şi a motoarelor 
acestora   
    3030.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a aeronavelor, navelor spaţiale şi a echipamentelor similare   
    3030.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a aeronavelor, navelor spaţiale şi a echipamentelor similare   
    304 Vehicule militare de luptă   
    3040 Vehicule militare de luptă   
    3040.1 Tancuri motorizate şi alte vehicule de luptă blindate şi părţi ale 
acestora   
    3040.10 Tancuri motorizate şi alte vehicule de luptă blindate şi părţi ale 
acestora   
    3040.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a vehiculelor militare de luptă   
    3040.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a vehiculelor militare de luptă   
    309 Alte echipamente de transport n.c.a.   
    3091 Motociclete   
    3091.1 Motociclete şi ataşe de motociclete   
    3091.11 Ciclomotoare dotate cu motor auxiliar cu ardere internă, cu 
capacitatea mai mică sau cea mult egală cu 50 cmc   
    3091.12 Motociclete cu motor cu ardere internă, cu capacitatea mai mare 
de 50 cmc   
    3091.13 Motociclete n.c.a.; ataşe de motocicletă   
    3091.2 Părţi şi accesorii ale motocicletelor şi ataşelor de motocicletă   
    3091.20 Părţi şi accesorii ale motocicletelor şi ataşelor de motocicletă   
    3091.3 Motoare cu ardere internă pentru motociclete   
    3091.31 Motoare cu explozie, pentru motociclete, cu capacitate cilindrică 
mai mică sau cel mult egală 1000 cmc   
    3091.32 Motoare cu explozie, pentru motociclete, cu capacitate cilindrică 
mai mare de 1000 cmc   
    3091.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a motocicletelor   
    3091.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a motocicletelor   
    3092 Biciclete şi vehicule pentru invalizi   
    3092.1 Biciclete şi altele asemănătoare, nemotorizate   
    3092.10 Biciclete şi altele asemănătoare, nemotorizate   
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    3092.2 Cărucioare pentru invalizi, cu excepţia părţilor componente şi 
accesoriilor   
    3092.20 Cărucioare pentru invalizi, cu excepţia părţilor componente şi 
accesoriilor   
    3092.3 Părţi şi accesorii ale bicicletelor şi ale altor vehicule asemănătoare, 
nemotorizate; părţi ale cărucioarelor pentru invalizi   
    3092.30 Părţi şi accesorii ale bicicletelor şi ale altor vehicule asemănătoare, 
nemotorizate; părţi ale cărucioarelor pentru invalizi   
    3092.4 Cărucioare pentru copii şi părţi ale acestora   
    3092.40 Cărucioare pentru copii şi părţi ale acestora   
    3092.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a bicicletelor şi vehiculelor pentru invalizi   
    3092.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a bicicletelor şi vehiculelor pentru invalizi   
    3099 Alte mijloace de transport n.c.a.   
    3099.1 Alte mijloace de transport n.c.a.   
    3099.10 Alte mijloace de transport n.c.a.   
    3099.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor mijloace de transport n.c.a.   
    3099.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor mijloace de transport n.c.a.   
    31 Mobilier   
    310 Mobilier   
    3100 Scaune şi părţi ale acestora, părţi de mobilier   
    3100.1 Scaune şi părţi ale acestora   
    3100.11 Scaune, cu cadru metalic   
    3100.12 Scaune, cu cadru din lemn   
    3100.13 Alte scaune   
    3100.14 Părţi de scaune   
    3100.2 Părţi de mobilier (cu excepţia scaunelor)   
    3100.20 Părţi de mobilier (cu excepţia scaunelor)   
    3100.9 Servicii de tapisare a scaunelor; servicii industriale, subcontractate, 
din cadrul proceselor de fabricare a scaunelor, părţi ale acestora şi părţi de 
mobilier   
    3100.91 Servicii de tapisare a scaunelor   
    3100.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a scaunelor, părţilor acestora şi a părţilor de mobilier   
    3101 Mobilier pentru birouri şi magazine   
    3101.1 Mobilier pentru birouri şi magazine   
    3101.11 Mobilier metalic pentru birouri   
    3101.12 Mobilier din lemn pentru birouri   
    3101.13 Mobilier din lemn pentru magazine   
    3101.9 Servicii industriale pentru fabricarea mobilierului pentru birouri şi 
magazine   
    3101.99 Servicii industriale pentru fabricarea mobilierului pentru birouri şi 
magazine   
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    3102 Mobilier pentru bucătărie   
    3102.1 Mobilier pentru bucătărie   
    3102.10 Mobilier pentru bucătărie   
    3102.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a mobilierului pentru bucătărie   
    3102.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a mobilierului pentru bucătărie   
    3103 Saltele şi somiere   
    3103.1 Saltele şi somiere   
    3103.11 Suporturi pentru saltele şi somiere   
    3103.12 Saltele şi somiere, cu excepţia suporturilor pentru acestea   
    3103.9 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a saltelelor şi somierelor   
    3103.99 Servicii industriale subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a saltelelor şi somierelor   
    3109 Alt mobilier   
    3109.1 Alt mobilier   
    3109.11 Mobilier din metal n.c.a.   
    3109.12 Mobilier din lemn pentru locuinţe   
    3109.13 Mobilier din lemn n.c.a.   
    3109.14 Mobilier din plastic sau alte materiale (de exemplu trestie, răchită 
sau bambus)   
    3109.9 Servicii de finisare a mobilierului nou; servicii industriale, 
subcontractate, din cadrul proceselor de fabricare a altui mobilier   
    3109.91 Servicii de finisare a mobilierului nou (exceptând tapisarea 
scaunelor)   
    3109.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altui mobilier   
    32 Alte produse industriale   
    321 Bijuterii, imitaţii de bijuterii şi articole similare   
    3211 Monede   
    3211.1 Monede   
    3211.10 Monede   
    3211.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a monedelor   
    3211.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a monedelor   
    3212 Bijuterii şi articole similare   
    3212.1 Bijuterii şi articole similare   
    3212.11 Perle de cultură, pietre preţioase şi semipreţioase, inclusiv cele 
sintetice sau reconstituite, prelucrate dar nemontate   
    3212.12 Diamante industriale, prelucrate; praf şi pulberi de pietre preţioase 
sau semipreţioase naturale sau sintetice   
    3212.13 Articole de bijuterie şi părţi ale acestora; articole de giuvaergerie şi 
argintărie şi părţi ale acestora   
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    3212.14 Alte articole din metale preţioase; articole din perle naturale sau 
artificiale, din pietre preţioase sau semipreţioase   
    3212.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a bijuteriilor şi articolelor similare   
    3212.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a bijuteriilor şi articolelor similare   
    3213 Imitaţii de bijuterii şi articole similare   
    3213.1 Imitaţii de bijuterii şi articole similare   
    3213.10 Imitaţii de bijuterii şi articole similare   
    3213.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a imitaţiilor de bijuterii şi articole similare   
    3213.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a imitaţiilor de bijuterii şi articole similare   
    322 Instrumente muzicale   
    3220 Instrumente muzicale   
    3220.1 Piane, orgi şi alte instrumente muzicale de suflat sau cu coarde, 
claviaturi; metronoame, diapazoane; mecanisme pentru cutii muzicale   
    3220.11 Piane şi alte instrumente muzicale cu coarde şi claviatură   
    3220.12 Alte instrumente muzicale cu coarde   
    3220.13 Orgi cu tuburi şi claviatură, armonii şi instrumente similare; 
acordeoane şi instrumente similare; muzicuţe; instrumente de suflat   
    3220.14 Instrumente muzicale al căror sunet este produs sau amplificat prin 
mijloace electrice   
    3220.15 Alte instrumente muzicale   
    3220.16 Metronoame, diapazoane; mecanisme pentru cutii muzicale; corzi 
armonice   
    3220.2 Părţi şi accesorii ale instrumentelor muzicale   
    3220.20 Părţi şi accesorii ale instrumentelor muzicale   
    3220.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a instrumentelor muzicale   
    3220.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a instrumentelor muzicale   
    323 Articole pentru sport   
    3230 Articole pentru sport   
    3230.1 Articole pentru sport   
    3230.11 Schiuri de zăpadă şi alte echipamente de schi; patine de gheaţă şi 
patine cu rotile; părţi ale acestora   
    3230.12 Încălţăminte pentru schi   
    3230.13 Schiuri de apă, planşe pentru surfing, planşe cu vele şi alte 
echipamente pentru sporturi nautice   
    3230.14 Articole şi echipamente pentru gimnastică, atletism şi întreţinere 
corporală   
    3230.15 Alte articole şi echipamente pentru sport sau jocuri în aer liber; 
piscine şi bazine   
    3230.16 Undiţe de pescuit, alte unelte de pescuit; articole pentru vânătoare 
sau pescuit n.c.a.   
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    3230.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a articolelor pentru sport   
    3230.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a articolelor pentru sport   
    324 Jocuri şi jucării   
    3240 Jocuri şi jucării   
    3240.1 Păpuşi reprezentând fiinţe umane; jucării reprezentând animale sau 
alte fiinţe decât cele umane; părţi ale acestora   
    3240.11 Păpuşi reprezentând fiinţe umane   
    3240.12 Jucării reprezentând animale sau alte fiinţe decât cele umane   
    3240.13 Părţi şi accesorii pentru păpuşi reprezentând fiinţe umane   
    3240.2 Trenuleţe şi accesoriile lor; alte minimodele sau seturi de 
construcţie şi jucării constructive   
    3240.20 Trenuleţe şi accesoriile lor; alte minimodele sau seturi de 
construcţie şi jucării constructive   
    3240.3 Alte jucării, inclusiv instrumente muzicale de jucărie   
    3240.31 Jucării cu roţi, proiectate pentru a fi încălecate de copii; cărucioare 
pentru păpuşi   
    3240.32 Jocuri puzzle   
    3240.39 Jocuri şi jucării n.c.a.   
    3240.4 Alte jocuri   
    3240.41 Cărţi de joc   
    3240.42 Articole pentru biliard, articole pentru carnavaluri, jocuri de masă şi 
salon; alte jocuri, inclusiv cele care funcţionează cu fise sau jetoane   
    3240.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a jocurilor şi jucăriilor   
    3240.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a jocurilor şi jucăriilor   
    325 Aparate şi instrumente medicale şi stomatologice   
    3250 Aparate şi instrumente medicale şi stomatologice   
    3250.1 Instrumente şi aparate medico-chirurgicale şi stomatologice   
    3250.11 Instrumente şi aparate utilizate în tratamentul stomatologic   
    3250.12 Sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator   
    3250.13 Seringi, ace, catetere şi similare; instrumente oftalmologice şi alte 
instrumente şi aparate n.c.a.   
    3250.2 Instrumente şi aparate terapeutice; accesorii, proteze şi aparate 
ortopedice   
    3250.21 Instrumente şi aparate terapeutice; aparate pentru respirat   
    3250.22 Articulaţii artificiale; aparate ortopedice; dinţi artificiali; accesorii 
dentare; părţi artificiale ale corpului uman n.c.a.   
    3250.23 Părţi şi accesorii ale protezelor şi aparatelor ortopedice   
    3250.3 Mobilier medico-chirurgical, stomatologic sau veterinar; scaune 
pentru frizerii, scaune similare şi părţi ale acestora   
    3250.30 Mobilier medico-chirurgical, stomatologic sau veterinar; scaune 
pentru frizerii, scaune similare şi părţi ale acestora   
    3250.4 Ochelari, lentile şi părţi ale acestora   
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    3250.41 Lentile de contact, lentile pentru ochelari din orice material   
    3250.42 Ochelari de protecţie, corecţie şi similari   
    3250.43 Rame şi monturi pentru ochelari de vedere, ochelari de protecţie 
sau similare   
    3250.44 Părţi de rame şi monturi de ochelari de vedere, ochelari de 
protecţie sau similare   
    3250.5 Alte articole pentru scopuri medicale sau chirurgicale   
    3250.50 Alte articole pentru scopuri medicale sau chirurgicale   
    3250.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentului medical şi chirurgical şi a aparatelor ortopedice   
    3250.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a echipamentului medical şi chirurgical şi a aparatelor ortopedice   
    329 Produse manufacturiere n.c.a.   
    3291 Mături şi perii   
    3291.1 Mături şi perii   
    3291.11 Mături şi perii pentru curăţenia casnică   
    3291.12 Periuţe de dinţi, perii de păr şi alte perii pentru toaletă; pensule 
pentru pictat şi scris; pensule pentru cosmetică   
    3291.19 Alte perii n.c.a.   
    3291.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a măturilor şi periilor   
    3291.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a măturilor şi periilor   
    3299 Alte produse manufacturiere n.c.a.   
    3299.1 Căşti de protecţie; stilouri şi creioane, table de scris, ştampile pentru 
datare, sigilare, numerotare; panglici pentru maşinile de scris, riboane, tuşiere   
    3299.11 Căşti de protecţie şi alte articole de protecţie   
    3299.12 Stilouri şi pixuri cu bilă; stilouri şi marcatoare cu vârf din fetru sau 
din alte materiale poroase   
    3299.13 Stilouri cu peniţă şi rezervor; stilouri pentru desen; creioane 
mecanice   
    3299.14 Seturi de articole de scris, tocuri pentru peniţe şi articole similare; 
părţi ale acestora   
    3299.15 Creioane cu mină, creioane pastel, cărbune pentru desen, cretă de 
scris şi cretă pentru croitorie   
    3299.16 Articole diverse pentru scris (table şi tăbliţe de scris, ştampile de 
datare, sigilare şi numerotare, riboane, tuşiere)   
    3299.2 Umbrele; bastoane; nasturi; închizători; părţi ale acestora   
    3299.21 Umbrele şi umbrele de soare; bastoane, bastoane-scaun, bice, 
cravaşe şi articole similare   
    3299.22 Părţi, ornamente şi accesorii de umbrele, umbrele de soare, 
bastoane, bastoane-scaun, bice, cravaşe şi articole similare   
    3299.23 Închizători presate, cu capse, copci şi părţi ale acestora; butoni; 
fermoare   
    3299.24 Eboşe pentru nasturi şi alte părţi de nasturi; butoni goi; părţi ale 
fermoarelor   
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    3299.3 Produse din păr uman sau animal; produse similare din materiale 
textile   
    3299.30 Produse din păr uman sau animal; produse similare din materiale 
textile   
    3299.4 Dispozitive de aprindere, pipe şi părţi ale acestora; articole şi 
materiale inflamabile; chibrituri; gaz combustibil lichid sau lichefiat   
    3299.41 Brichete; pipe şi suporturi pentru trabucuri şi ţigări şi părţi ale 
acestora   
    3299.42 Părţi ale dispozitivelor de aprindere; aliaje piroforice; articole 
combustibile   
    3299.43 Gaz combustibil lichid sau lichefiat pentru dispozitivele de 
aprindere, în containere cu o capacitate mai mică sau cel mult egală cu 300 
cm3   
    3299.5 Alte articole n.c.a.   
    3299.51 Articole pentru sărbători, carnaval sau alte divertismente, inclusiv 
articole de magie şi articole surpriză   
    3299.52 Atomizoare (spray-uri) de toaletă, monturile lor şi capetele de 
monturi   
    3299.53 Instrumente, aparate şi modele concepute pentru demonstraţii   
    3299.54 Candele, lumânări şi similare   
    3299.55 Flori, frunze, fructe artificiale şi părţi ale acestora   
    3299.59 Alte articole n.c.a.   
    3299.6 Servicii de împăiere   
    3299.60 Servicii de împăiere   
    3299.9 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor produse manufacturiere n.c.a   
    3299.99 Servicii industriale, subcontractate, din cadrul proceselor de 
fabricare a altor produse manufacturiere n.c.a   
    33 Servicii de reparare, întreţinere şi instalare a maşinilor şi 
echipamentelor   
    331 Servicii de reparare a articolelor fabricate din metal, a maşinilor şi 
echipamentelor   
    3311 Servicii de reparare a articolelor fabricate din metal   
    3311.1 Servicii de reparare şi întreţinere a articolelor fabricate din metal   
    3311.11 Servicii de reparare şi întreţinere a structurilor metalice   
    3311.12 Servicii de reparare şi întreţinere a cisternelor, rezervoarelor şi 
containerelor din metal   
    3311.13 Servicii de reparare şi întreţinere a generatoarelor cu aburi (cu 
excepţia cazanelor de încălzire centrală a apei)   
    3311.14 Servicii de reparare şi întreţinere a armamentului şi muniţiei   
    3311.19 Servicii de reparare a altor produse fabricate din metal   
    3312 Servicii de reparare a maşinilor   
    3312.1 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor de uz general   
    3312.11 Servicii de reparare şi întreţinere a motoarelor şi turbinelor, cu 
excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule şi motociclete   
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    3312.12 Servicii de reparare şi întreţinere a pompelor, compresoarelor, 
racordurilor şi valvelor   
    3312.13 Servicii de reparare şi întreţinere a rulmenţilor, angrenajelor şi a 
organelor mecanice de transmisie   
    3312.14 Servicii de reparare şi întreţinere a cuptoarelor şi arzătoarelor   
    3312.15 Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentelor de ridicat şi 
manipulat   
    3312.16 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor şi echipamentelor de 
birou (cu excepţia calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)   
    3312.17 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor-unelte acţionate 
electric   
    3312.18 Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentelor industriale de 
ventilaţie şi frigorifice   
    3312.19 Servici de reparare şi întreţinere a altor maşini de uz general 
n.c.a.   
    3312.2 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor cu utilizări specifice   
    3312.21 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor agricole şi forestiere   
    3312.22 Servicii de reparaţii şi întreţinere a maşinilor-unelte şi maşinilor de 
fasonat metale   
    3312.23 Servicii de reparare şi întreţinere a utilajelor pentru metalurgie   
    3312.24 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor pentru minerit, 
extracţie şi construcţii   
    3312.25 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor din industria 
agroalimentară   
    3312.26 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor din industria textilă, 
de îmbrăcăminte şi a pielăriei   
    3312.27 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor folosite la producerea 
de hârtie şi carton   
    3312.28 Servicii de reparare şi întreţinere a maşinilor de producere a 
maselor plastice şi a cauciucului   
    3312.29 Servicii de reparare şi întreţinere a altor maşini cu utilizări 
specifice   
    3313 Servicii de reparare a echipamentelor electronice şi optice   
    3313.1 Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentelor electronice şi 
optice   
    3313.11 Servicii de reparare şi întreţinere a instrumentelor şi aparatelor 
industriale de măsură, testare şi navigare   
    3313.12 Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului de iradiere, 
electromedical şi electroterapeutic   
    3313.13 Servicii de reparare şi întreţinere a instrumentelor optice 
profesionale şi a echipamentului fotografic   
    3313.19 Servicii de reparare şi întreţinere a altor echipamente electronice 
profesionale   
    3314 Servicii de reparaţii pentru echipamentul electric   
    3314.1 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru echipamentul electric   
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    3314.11 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru motoare electrice, 
generatoare, transformatoare şi aparate de distribuţie şi control al electricităţii   
    3314.19 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru alte echipamente electrice 
profesionale   
    3315 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru nave şi bărci   
    3315.1 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru nave şi bărci   
    3315.10 Servicii de reparaţii şi întreţinere pentru nave şi bărci   
    3316 Servicii de reparaţii şi întreţinere a aeronavelor şi navelor spaţiale   
    3316.1 Servicii de reparaţii şi întreţinere a aeronavelor şi navelor spaţiale   
    3316.10 Servicii de reparaţii şi întreţinere a aeronavelor şi navelor spaţiale   
    3317 Servicii de reparaţii şi întreţinere a altor echipamente de transport   
    3317.1 Servicii de reparaţii şi întreţinere a altor echipamente de transport   
    3317.11 Servicii de reparaţii şi întreţinere a locomotivelor de cale ferată şi a 
materialului rulant   
    3317.19 Servicii de reparaţii pentru alte echipamente de transport n.c.a   
    3319 Servicii de reparaţii pentru alte echipamente   
    3319.1 Servicii de reparaţii pentru alte echipamente   
    3319.10 Servicii de reparaţii pentru alte echipamente   
    332 Servicii de instalare a maşinilor şi echipamentelor industriale   
    3320 Servicii de instalare a maşinilor şi echipamentelor industriale   
    3320.1 Servicii de instalare a altor produse metalice, cu excepţia 
echipamentelor şi maşinilor   
    3320.11 Servicii de instalare a generatoarelor de abur, cu excepţia 
centralelor termice de apă caldă, inclusiv servicii de instalare a conductelor 
metalice din instalaţii industriale   
    3320.12 Servicii de instalare a altor produse metalice, cu excepţia 
echipamentelor şi Maşinilor   
    3320.2 Servicii de instalare a maşinilor de uz general   
    3320.21 Servicii de instalare a maşinilor de birou   
    3320.29 Servicii de instalare a altor maşini de uz general n.c.a   
    3320.3 Servicii de instalare a maşinilor cu utilizări speciale   
    3320.31 Servicii de instalare a maşinilor şi echipamentelor industriale 
pentru agricultură   
    3320.32 Servicii de instalare a maşinilor pentru prelucrarea metalului   
    3320.33 Servicii de instalare a maşinilor şi echipamentelor pentru 
metalurgie   
    3320.34 Servicii de instalare a maşinilor şi echipamentelor pentru minerit   
    3320.35 Servicii de instalare a maşinilor şi echipamentelor pentru industria 
agroalimentară   
    3320.36 Servicii de instalare a maşinilor din industria textilă, îmbrăcăminte 
şi pielărie   
    3320.37 Servicii instalare a maşinilor folosite la producerea de hârtie şi 
carton   
    3320.38 Servicii de instalare a maşinilor de producere a maselor plastice şi 
a cauciucului   
    3320.39 Servicii de instalare pentru alte maşini cu utilizări speciale   
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    3320.4 Servicii de instalare a echipamentului electronic şi optic   
    3320.41 Servicii de instalare a maşinilor medicale profesionale şi 
instrumentelor optice şi de precizie   
    3320.42 Servicii de instalare a echipamentului electronic profesional   
    3320.5 Servicii de instalare a echipamentului electric   
    3320.50 Servicii de instalare a echipamentului electric   
    3320.6 Servicii de instalare a echipamentelor de control pentru procesele 
industriale   
    3320.60 Servicii de instalare a echipamentelor de control pentru procesele 
industriale   
    3320.7 Servicii de instalare a altor bunuri n.c.a   
    3320.70 Servicii de instalare a altor bunuri n.c.a   
   D ENERGIE ELECTRICĂ, GAZ, ABUR ŞI AER CONDIŢIONAT   
    35 Energie electrică, gaz, abur şi aer condiţionat   
    351 Energie electrică, servicii de distribuţie şi transport   
    3511 Energie electrică   
    3511.1 Energie electrică   
    3511.10 Energie electrică   
    3512 Servicii de transport a energiei electrice   
    3512.1 Servicii de transport a energiei electrice   
    3512.10 Servicii de transport a energiei electrice   
    3513 Servicii de distribuţie a energiei electrice   
    3513.1 Servicii de distribuţie a energiei electrice   
    3513.10 Servicii de distribuţie a energiei electrice   
    3514 Servicii de comercializare a energiei electrice   
    3514.1 Servicii de comercializare a energiei electrice   
    3514.10 Servicii de comercializare a energiei electrice   
    352 Combustibili gazoşi; servicii de distribuţie a combustibilului gazos prin 
conducte   
    3521 Combustibili gazoşi   
    3521.1 Gaz de huilă, gaz de apă, gaz de generator şi alte gaze similare, 
altele decât gazele petroliere   
    3521.10 Gaz de huilă, gaz de apă, gaz de generator şi tipuri de gaze 
similare, altele decât gazele petroliere   
    3522 Servicii de distribuţie a combustibilului gazos prin conducte   
    3522.1 Servicii de distribuţie a combustibilului gazos prin conducte   
    3522.10 Servicii de distribuţie a combustibilului gazos prin conducte   
    3523 Servicii de comercializare a combustibilului gazos prin conducte   
    3523.1 Servicii de comercializare a combustibilului gazos prin conducte   
    3523.10 Servicii de comercializare a combustibilului gazos prin conducte   
    353 Servicii de furnizare a aburului şi a aerului condiţionat   
    3530 Servicii de furnizare a aburului şi a aerului condiţionat   
    3530.1 Abur şi apă caldă; servicii de furnizare a aburului şi a apei calde   
    3530.11 Abur şi apă caldă   
    3530.12 Servicii de furnizare a aburului şi a apei calde prin conducte   
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    3530.2 Gheaţă; servicii de furnizare a aerului rece şi apei răcite prin 
conducte   
    3530.21 Gheaţă, inclusiv gheaţa pentru răcire (nealimentară)   
    3530.22 Servicii de furnizare a aerului rece şi apei răcite prin conducte   
   E DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, 
ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE   
    36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei   
    360 Captarea, tratarea şi distribuţia apei   
    3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei   
    3600.1 Apă potabilă şi nepotabilă   
    3600.11 Apă potabilă   
    3600.12 Apă nepotabilă   
    3600.2 Servicii de tratare şi distribuţie a apei prin conducte   
    3600.20 Servicii de tratare şi distribuţie a apei prin conducte   
    3600.3 Servicii de comercializare a apei prin conducte   
    3600.30 Servicii de comercializare a apei prin conducte   
    37 Servicii de colectare şi epurare a apelor uzate; nămoluri de epurare   
    370 Servicii de colectare şi epurare a apelor uzate; nămoluri de epurare   
    3700 Servicii de colectare şi epurare a apelor uzate; nămoluri de epurare   
    3700.1 Servicii de canalizare   
    3700.11 Servicii de epurare şi evacuare a apelor uzate   
    3700.12 Servicii de vidanjare şi curăţare a haznalelor şi rezervoarelor 
septice   
    3700.2 Nămoluri de epurare   
    3700.20 Nămoluri de epurare   
    38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a 
materialelor reciclabile   
    381 Deşeuri; servicii de colectare a deşeurilor   
    3811 Deşeuri nepericuloase; servicii de colectare a deşeurilor 
nepericuloase   
    3811.1 Servicii de colectare a deşeurilor reciclabile nepericuloase   
    3811.11 Servicii de colectare a deşeurilor reciclabile nepericuloase, 
municipale   
    3811.19 Servicii de colectare a deşeurilor reciclabile nepericuloase, 
exceptând cele municipale   
    3811.2 Servicii de colectare a deşeurilor nereciclabile nepericuloase   
    3811.21 Servicii de colectare a deşeurilor nereciclabile nepericuloase, 
municipale   
    3811.29 Servicii de colectare a deşeurilor nereciclabile nepericuloase, 
exceptând cele municipale   
    3811.3 Deşeuri nepericuloase, nereciclabile, colectate   
    3811.31 Deşeuri municipale, nepericuloase, nereciclabile   
    3811.39 Alte deşeuri nepericuloase, nereciclabile   
    3811.4 Resturi după dezmembrări   
    3811.41 Vase şi alte structuri plutitoare pentru dezmembrare   
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    3811.49 Resturi, altele decât vasele şi structurile plutitoare, (automobile 
uzate, calculatoare, televizoare şi alte echipamente), pentru dezmembrare   
    3811.5 Alte deşeuri nepericuloase reciclabile, colectate   
    3811.51 Deşeuri de sticlă   
    3811.52 Deşeuri de hârtie şi carton   
    3811.53 Anvelope uzate din cauciuc   
    3811.54 Alte deşeuri din cauciuc   
    3811.55 Deşeuri din material plastic   
    3811.56 Deşeuri textile   
    3811.57 Deşeuri din piele   
    3811.58 Deşeuri metalice nepericuloase   
    3811.59 Alte deşeuri nepericuloase reciclabile, n. c. a   
    3811.6 Servicii de mutare a deşeurilor nepericuloase   
    3811.61 Servicii de mutare a deşeurilor nepericuloase reciclabile   
    3811.69 Servicii de mutare a altor deşeuri nepericuloase   
    3812 Deşeuri periculoase; servicii de colectare a deşeurilor periculoase   
    3812.1 Servicii de colectare a deşeurilor periculoase   
    3812.11 Servicii de colectare a deşeurilor periculoase medicale şi a altor 
deşeuri asemănătoare   
    3812.12 Servicii de colectare a altor deşeuri periculoase industriale   
    3812.13 Servicii de colectare a deşeurilor periculoase municipale   
    3812.2 Deşeuri periculoase, colectate   
    3812.21 Elemente (cartuşe) radioactive uzate (iradiate) de la reactoare 
nucleare   
    3812.22 Deşeuri farmaceutice   
    3812.23 Alte deşeuri medicale periculoase   
    3812.24 Deşeuri chimice periculoase   
    3812.25 Deşeuri petroliere   
    3812.26 Deşeuri periculoase din metal   
    3812.27 Deşeuri şi rebuturi ale pilelor galvanice, bateriilor primare şi 
acumulatorilor electrici   
    3812.29 Alte deşeuri periculoase   
    3812.3 Servicii de mutare (transport) a deşeurilor periculoase   
    3812.30 Servicii de mutare (transport) a deşeurilor periculoase   
    382 Servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor   
    3821 Servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase   
    3821.1 Servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase   
    3821.10 Servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor nepericuloase   
    3821.2 Servicii de eliminare a deşeurilor nepericuloase   
    3821.21 Servicii ale gropilor de gunoi   
    3821.22 Alte servicii de depozitare ale deşeurilor   
    3821.23 Servicii de incinerare a deşeurilor nepericuloase   
    3821.29 Alte servicii de eliminare a deşeurilor nepericuloase   
    3821.3 Deşeuri de solvenţi organici   
    3821.30 Deşeuri de solvenţi organici   
    3821.4 Cenuşă şi reziduuri de la incinerarea deşeurilor   
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    3821.40 Cenuşă şi reziduuri de la incinerarea deşeurilor   
    3821.5 Pelete din deşeuri municipale   
    3821.50 Pelete din deşeuri municipale   
    3822 Servicii de tratare şi eliminare a deşeurilor periculoase   
    3822.1 Servicii de tratare a deşeurilor nucleare şi a altor deşeuri 
periculoase   
    3822.11 Servicii de tratare a deşeurilor nucleare   
    3822.19 Servicii de tratare a altor deşeuri periculoase   
    3822.2 Servicii de eliminare a deşeurilor nucleare şi a altor deşeuri 
periculoase   
    3822.21 Servicii de eliminare a deşeurilor nucleare   
    3822.29 Servicii de eliminare a altor deşeuri periculoase   
    383 Servicii pentru recuperarea materialelor; deşeuri reciclabile   
    3831 Servicii de dezmembrare a epavelor   
    3831.1 Servicii de dezmembrare a epavelor   
    3831.11 Servicii de dezmembrare a navelor   
    3831.12 Servicii de dezmembrare a epavelor, altele decât vapoarele şi 
structurile plutitoare   
    3832 Servicii de recuperare a materialelor reciclabile sortate; materii prime 
secundare   
    3832.1 Servicii de recuperare a materialelor reciclabile sortate   
    3832.11 Servicii de recuperare a materialelor metalice reciclabile sortate   
    3832.12 Servicii de recuperare a materialelor nemetalice reciclabile sortate   
    3832.13 Brichete n.c.a (produse din diverse deşeuri industriale)   
    3832.2 Materii prime secundare metalice   
    3832.21 Materii prime secundare din metale preţioase   
    3832.22 Materii prime secundare din metale feroase   
    3832.23 Materii prime secundare din cupru   
    3832.24 Materii prime secundare din nichel   
    3832.25 Materii prime secundare din aluminiu   
    3832.29 Alte materii prime secundare   
    3832.3 Materii prime secundare nemetalice   
    3832.31 Materii prime secundare din sticlă   
    3832.32 Materii prime secundare din hârtie şi carton   
    3832.33 Materii prime secundare din material plastic   
    3832.34 Materii prime secundare din cauciuc   
    3832.35 Materii prime secundare din materiale textile   
    3832.39 Alte materii prime secundare nemetalice   
    39 Servicii de decontaminare şi alte servicii de administrare a deşeurilor   
    390 Servicii de decontaminare şi alte servicii de administrare a deşeurilor   
    3900 Servicii de decontaminare şi alte servicii de administrare a deşeurilor   
    3900.1 Servicii de decontaminare şi curăţare   
    3900.11 Servicii de decontaminare şi curăţare a solului şi apelor freatice   
    3900.12 Servicii de decontaminare şi curăţare a apelor de suprafaţă   
    3900.13 Servicii de decontaminare şi purificare a aerului   
    3900.14 Servicii de decontaminare a clădirilor   



110 

    3900.2 Alte servicii de decontaminare şi de control al poluării   
    3900.21 Decontaminarea terenurilor contaminate, servicii de control şi 
monitorizare şi alte servicii de remediere a terenurilor   
    3900.22 Alte servicii de decontaminare   
    3900.23 Alte servicii specializate de control al poluării   
   F CONSTRUCŢII ŞI LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII   
    41 Clădiri şi lucrări de construcţii pentru clădiri   
    410 Clădiri şi lucrări de construcţii pentru clădiri   
    4100 Clădiri şi lucrări de construcţii pentru clădiri   
    4100.1 Clădiri rezidenţiale   
    4100.11 Clădiri rezidenţiale cu o singură locuinţă   
    4100.12 Clădiri rezidenţiale cu două locuinţe   
    4100.13 Clădiri rezidenţiale cu trei sau mai multe locuinţe   
    4100.14 Clădiri rezidenţiale pentru comunităţi   
    4100.2 Clădiri nerezidenţiale   
    4100.21 Clădiri industriale   
    4100.22 Clădiri agricole   
    4100.23 Clădiri de birouri   
    4100.24 Clădiri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul   
    4100.25 Clădiri pentru transporturi şi comunicaţii   
    4100.26 Rezervoare, silozuri şi antrepozite specializate (inclusiv frigorifice)   
    4100.27 Hoteluri şi cladiri similare   
    4100.28 Clădiri pentru spectacole, clădiri destinate educaţiei, sănătăţii 
(inclusiv sanatorii şi centre de îngrijire); edificii religioase; clădiri dedicate 
sportului   
    4100.29 Alte cladiri nerezidenţiale.   
    4100.3 Lucrări de construcţii pentru clădiri rezidenţiale (lucrări pentru clădiri 
noi, completări, modificări, renovări)   
    4100.31 Lucrări de construcţii pentru clădiri rezidenţiale cu o singură 
locuinţă   
    4100.32 Lucrări de construcţii pentru clădiri rezidenţiale cu două locuinţe   
    4100.33 Lucrări de construcţii pentru clădiri rezidenţiale cu trei sau mai 
multe locuinţe   
    4100.34 Lucrări de construcţii pentru clădiri rezidenţiale pentru comunităţi   
    4100.4 Lucrări de construcţii pentru clădiri nerezidenţiale (lucrări pentru 
clădiri noi, completări, modificări, renovări)   
    4100.41 Lucrări de construcţii pentru clădiri industriale   
    4100.42 Lucrări de construcţii pentru clădiri agricole   
    4100.43 Lucrări de construcţii pentru clădiri de birouri   
    4100.44 Lucrări de construcţii pentru clădiri dedicate comerţului cu ridicata 
şi cu amănuntul   
    4100.45 Lucrări de construcţii pentru clădiri pentru transporturi şi 
comunicaţii   
    4100.46 Lucrări de construcţii pentru rezervoare, silozuri şi antrepozite 
specializate (inclusiv frigorifice)   
    4100.47 Lucrări de construcţii pentru hoteluri şi cladiri similare   
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    4100.48 Lucrări de construcţii pentru clădiri pentru spectacole; lucrări de 
construcţii pentru clădiri destinate educaţiei, sănătăţii (inclusiv sanatorii şi 
centre de îngrijire); lucrări de construcţii pentru edificii religioase şi pentru 
clădiri dedicate sportului   
    4100.49 Lucrări de construcţii pentru alte cladiri nerezidenţiale   
    42 Construcţii şi lucrări de geniu civil   
    421 Drumuri şi căi ferate; lucrări de construcţii pentru drumuri şi căi ferate   
    4211 Drumuri şi autostrăzi; lucrări de construcţii pentru drumuri şi 
autostrăzi   
    4211.1 Autostrăzi, şosele, străzi şi alte drumuri pentru vehicule sau pietoni; 
piste de aerodrom   
    4211.10 Autostrăzi, şosele, străzi şi alte drumuri pentru vehicule sau 
pietoni; piste de aerodrom   
    4211.2 Lucrări de construcţii pentru autostrăzi, şosele, străzi şi alte drumuri 
pentru vehicule sau pietoni; piste de aerodrom   
    4211.20 Lucrări de construcţii pentru autostrăzi, şosele, străzi şi alte 
drumuri pentru vehicule sau pietoni; piste de aerodrom   
    4212 Căi ferate şi de metrou; servicii de construcţii pentru căi ferate şi de 
metrou   
    4212.1 Căi ferate şi de metrou   
    4212.10 Căi ferate şi de metrou   
    4212.2 Lucrări de construcţii pentru căi ferate şi de metrou   
    4212.20 Lucrări de construcţii pentru căi ferate şi de metrou   
    4213 Poduri şi tuneluri; servicii de construcţii pentru poduri şi tuneluri   
    4213.1 Poduri şi tuneluri   
    4213.10 Poduri şi tuneluri   
    4213.2 Lucrări de construcţii pentru poduri şi tuneluri   
    4213.20 Lucrări de construcţii pentru poduri şi tuneluri   
    422 Construcţii şi servicii de construcţii pentru proiecte utilitare   
    4221 Construcţii şi servicii de construcţii pentru proiecte utilitare pentru 
fluide   
    4221.1 Construcţii utilitare pentru fluide   
    4221.11 Conducte pentru transportul la mare distanţă a fluidelor   
    4221.12 Conducte locale pentru fluide   
    4221.13 Sisteme de irigare (canale); magistrale şi conducte de apă; 
instalaţii de epurare a apei, instalaţii de evacuare a apei reziduale şi staţii de 
pompare   
    4221.2 Lucrări de construcţii pentru proiecte utilitare pentru fluide   
    4221.21 Lucrări de construcţii pentru conducte de transport la mare distanţă 
a fluidelor   
    4221.22 Lucrări de construcţii pentru conducte locale pentru fluide, inclusiv 
lucrări auxiliare   
    4221.23 Lucrări de construcţii pentru sisteme de irigare (canale); magistrale 
şi conducte de apă; instalaţii de epurare a apei, instalaţii de evacuare a apei 
reziduale şi staţii de pompare   
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    4221.24 Lucrări de forare a puţurilor de apă şi de execuţie a sistemelor de 
canalizare   
    4222 Construcţii şi lucrări de construcţii a proiectelelor utilitare pentru 
electricitate şi telecomunicaţii   
    4222.1 Construcţii utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii   
    4222.11 Linii principale de distribuţie a energiei electrice la mare distanţă şi 
linii de comunicaţii   
    4222.12 Linii principale de alimentare cu energie electrică şi linii de 
comunicaţie locală   
    4222.13 Centrale electrice   
    4222.2 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi 
telecomunicaţii   
    4222.21 Lucrări de construcţii a liniilor principale de alimentare cu energie 
electrică la mare distanţă şi linii de comunicaţii   
    4222.22 Lucrări de construcţii a liniilor principale locale de alimentare cu 
energie electrică şi de comunicaţii   
    4222.23 Lucrări de construcţii pentru centrale electrice   
    429 Construcţii şi lucrări de construcţii a proiectelor de geniu civil   
    4291 Construcţii şi lucrări de construcţii hidrotehnice   
    4291.1 Construcţii costiere şi portuare, diguri, ecluze şi alte structuri 
hidromecanice   
    4291.10 Construcţii costiere şi portuare, diguri, ecluze şi alte structuri 
hidromecanice   
    4291.2 Lucrări de construcţii costiere şi portuare, diguri, ecluze şi alte 
structuri hidromecanice   
    4291.20 Lucrări de construcţii costiere şi portuare, diguri, ecluze şi alte 
structuri hidromecanice   
    4299 Construcţii şi lucrări de construcţii a altor proiecte de geniu civil   
    4299.1 Alte construcţii de geniu civil   
    4299.11 Construcţii miniere şi industriale   
    4299.12 Construcţii pentru sport şi agrement   
    4299.19 Alte construcţii de geniu civil n.c.a   
    4299.2 Lucrări de construcţii a altor proiecte de geniu civil   
    4299.21 Lucrări de construcţii a altor proiecte miniere şi industriale   
    4299.22 Lucrări de construcţii a unităţilor sportive în aer liber   
    4299.29 Lucrări de construcţii a altor construcţii de geniu civil n.c.a   
    43 Lucrări speciale de construcţii   
    431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenurilor   
    4311 Lucrări de demolare   
    4311.1 Lucrări de demolare   
    4311.10 Lucrări de demolare   
    4312 Lucrări de pregătire a terenurilor   
    4312.1 Lucrări de pregătire a amplasamentelor   
    4312.11 Lucrări de pregătire a solului şi terenului; lucrări de curăţire   
    4312.12 Lucrări de excavare şi de îndepărtare a solului   
    4313 Lucrări de foraj şi sondaj   
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    4313.1 Lucrări de foraj şi sondaj   
    4313.10 Lucrări de foraj şi sondaj   
    432 Lucrări pentru instalaţiile electrice, de apă şi canalizare şi alte instalaţii 
pentru construcţii   
    4321 Lucrări pentru instalaţiile electrice   
    4321.1 Lucrări pentru instalaţiile electrice   
    4321.10 Lucrări pentru instalaţiile electrice   
    4322 Lucrări de instalaţii sanitare de încălzire şi de aer condiţionat   
    4322.1 Lucrări de instalare a ţevilor de apă şi de scurgere, a sistemelor de 
încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat   
    4322.11 Lucrări de instalare a ţevilor de apă şi de scurgere   
    4322.12 Lucrări de instalare a sistemelor de încălzire, ventilaţie şi aer 
condiţionat   
    4322.2 Lucrări de instalaţii pentru distribuţia gazelor   
    4322.20 Lucrări de instalaţii pentru distribuţia gazelor   
    4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii   
    4329.1 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii   
    4329.11 Lucrări de izolaţii   
    4329.12 Lucrări de montare a gardurilor şi grilajelor   
    4329.19 Alte lucrări de instalaţii n.c.a   
    433 Lucrări de completare şi de finisare a clădirilor   
    4331 Lucrări de ipsoserie   
    4331.1 Lucrări de ipsoserie   
    4331.10 Lucrări de ipsoserie   
    4332 Lucrări de instalare a tâmplăriei   
    4332.1 Lucrări de instalare a tâmplăriei   
    4332.10 Lucrări de instalare a tâmplăriei   
    4333 Lucrări de placare a podelelor şi pereţilor   
    4333.1 Lucrări de pardosire   
    4333.10 Lucrări de pardosire   
    4333.2 Alte lucrări de montare şi pardosire, lucrări de placare şi tapetare a 
pereţilor   
    4333.21 Lucrări de decorare cu mozaic, marmură, granit sau ardezie   
    4333.29 Alte lucrări de montare şi pardosire, lucrări de placare şi tapetare a 
pereţilor n.c.a   
    4334 Lucrări de vopsitorie şi montare a geamurilor   
    4334.1 Lucrări de vopsitorie   
    4334.10 Lucrări de vopsitorie   
    4334.2 Lucrări de montare a geamurilor   
    4334.20 Lucrări de montare a geamurilor   
    4339 Alte lucrări de completare şi de finisare a clădirilor   
    4339.1 Alte lucrări de completare şi de finisare a clădirilor   
    4339.11 Lucrări decorative   
    4339.19 Alte lucrări de completare şi de finisare a clădirilor n.c.a   
    439 Alte lucrări specializate de construcţii   
    4391 Lucrări de copertare   
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    4391.1 Lucrări de copertare   
    4391.11 Lucrări de montare a acoperişelor   
    4391.19 Alte lucrări de copertare   
    4399 Alte lucrări specializate de construcţie   
    4399.1 Lucrări de etanşare   
    4399.10 Lucrări de etanşare   
    4399.2 Lucrări de schelărie   
    4399.20 Lucrări de schelărie   
    4399.3 Lucrări de fundaţii şi batere a pilonilor   
    4399.30 Lucrări de fundaţii şi batere a pilonilor   
    4399.4 Lucrări de betonare   
    4399.40 Lucrări de betonare   
    4399.5 Lucrări de montare a structurilor metalice pentru clădiri   
    4399.50 Lucrări de montare a structurilor metalice pentru clădiri   
    4399.6 Lucrări de zidărie   
    4399.60 Lucrări de zidărie   
    4399.7 Lucrări de asamblare şi montare a construcţiilor prefabricate   
    4399.70 Lucrări de asamblare şi montare a construcţiilor prefabricate   
    4399.9 Lucrări specializate de construcţie n.c.a   
    4399.90 Lucrări specializate de construcţie n.c.a   
   G SERVICII DE VÂNZARE CU RIDICATA ŞI AMĂNUNTUL; SERVICII DE 
REPARARE A AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR   
    45 Servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul; servicii de reparare a 
autovehiculelor şi motocicletelor   
    451 Servicii de vânzare a autovehiculelor   
    4511 Servicii de vânzare a maşinilor şi autovehiculelor uşoare   
    4511.1 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor şi autovehiculelor uşoare   
    4511.11 Servicii de vânzare cu ridicata a autovehiculelor de pasageri   
    4511.12 Servicii de vânzare cu ridicata a autovehiculelor speciale de 
pasageri cum sunt ambulanţele şi microbuzele, etc. şi autovehiculelor de teren 
(cu masa proprie mai mică sau cel mult egală cu 3,5 tone)   
    4511.2 Servicii de vânzare cu amănuntul în magazine specializate a 
maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri   
    4511.21 Servicii de vânzare cu amănuntul în magazine specializate a 
maşinilor noi, de pasageri   
    4511.22 Servicii de vânzare cu amănuntul în magazine specializate a 
maşinilor uzate, de pasageri   
    4511.23 Servicii de vânzare cu amănuntul în magazine specializate a 
autovehiculelor noi, speciale, de pasageri cum sunt ambulanţele şi 
microbuzele, etc. şi autovehiculelor de teren (cu masa proprie mai mică sau 
cel mult egală cu 3,5 tone)   
    4511.24 Servicii de vânzare cu amănuntul în magazine specializate a 
autovehiculelor de ocazie, speciale, de pasageri cum sunt ambulanţele şi 
microbuzele, etc. şi a autovehiculelor de teren (cu masa proprie mai mică sau 
cel mult egală cu 3,5 tone)   
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    4511.3 Alte servicii de vânzare cu amănuntul a maşinilor şi autovehiculelor 
uşoare   
    4511.31 Servicii de vânzare prin Internet a maşinilor şi a autovehiculelor 
uşoare   
    4511.39 Alte servicii de vânzare a maşinilor şi autovehiculelor uşoare n.c.a   
    4511.4 Servicii de intermedieri în vânzarea cu ridicata a maşinilor şi 
autovehiculelor uşoare   
    4511.41 Servicii de intermedieri, prin Internet, în vânzarea cu ridicata a 
maşinilor şi autovehiculelor uşoare   
    4511.49 Alte servicii de intermedieri în vânzarea cu ridicata a maşinilor şi 
autovehiculelor uşoare   
    4519 Servicii de vânzare a altor autovehicule   
    4519.1 Servicii de vânzare cu ridicata a altor autovehicule   
    4519.11 Servicii de vânzări cu ridicata de camioane, camionete, tractoare 
rutiere, autovehicule de transport în comun   
    4519.12 Servicii de vânzări cu ridicata a vehiculelor de camping cum sunt 
caravanele şi rulotele   
    4519.2 Servicii de vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, a altor 
autovehicule   
    4519.21 Servicii de vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, de 
camioane, camionete, tractoare rutiere, autovehicule de transport în comun   
    4519.22 Servicii de vânzări cu amănuntul, în magazine specializate, a 
vehiculelor de camping cum sunt caravanele şi rulotele   
    4519.3 Alte servicii de vânzare cu amănuntul a altor autovehicule   
    4519.31 Servicii de vânzare cu amănuntul prin Internet a altor autovehicule   
    4519.39 Alte servicii de vânzare cu amănuntul a altor autovehicule n.c.a   
    4519.4 Servicii de intermedieri în vânzarea cu ridicata a altor autovehicule   
    4519.41 Servicii de intermedieri, prin Internet, în vânzarea cu ridicata a altor 
autovehicule   
    4519.49 Alte servicii de intermedieri în vânzarea cu ridicata a altor 
autovehicule   
    452 Servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor   
    4520 Servicii de întreţinere şi reparare a autovehiculelor   
    4520.1 Servicii de întreţinere şi reparare a maşinilor şi autovehiculelor 
uşoare de mărfuri   
    4520.11 Servicii curente de reparare şi întreţinere (cu excepţia serviciilor de 
reparare a sistemului electric, cauciucurilor şi caroseriei) a maşinilor şi 
autovehiculelor uşoare de mărfuri   
    4520.12 Servicii de reparare a sistemului electric al maşinilor şi 
autovehiculelor uşoare de mărfuri   
    4520.13 Servicii de reparare a cauciucurilor, inclusiv reglarea şi echilibrarea 
roţilor maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri   
    4520.14 Servicii de reparare a caroseriei şi servicii similare (reparaţii ale 
portierelor, sistemelor de închidere, parbrizelor, revopsiri şi reparări în urma 
coliziunilor) ale maşinilor şi autovehiculelor uşoare de mărfuri   
    4520.2 Servicii de întreţinere şi reparare a altor autovehicule   
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    4520.21 Servicii curente de reparare şi întreţinere (cu excepţia serviciilor de 
reparare a sistemului electric, cauciucurilor şi caroseriei) a altor autovehicule   
    4520.22 Servicii de reparare a sistemului electric al altor autovehicule   
    4520.23 Servicii de reparare a caroseriei şi servicii similare (reparaţii ale 
portierelor, sistemelor de închidere, parbrizelor, revopsiri şi reparări în urma 
coliziunilor) ale altor autovehicule   
    4520.3 Servicii de spălare, curăţare, lustruire şi similare a maşinilor   
    4520.30 Servicii de spălare, curăţare, lustruire şi similare a maşinilor   
    453 Servicii de vânzări de piese şi accesorii de autovehicule   
    4531 Servicii de vânzare cu ridicata a pieselor şi accesoriilor de 
autovehicule   
    4531.1 Servicii de vânzare cu ridicata a pieselor şi accesoriilor de 
autovehicule   
    4531.11 Servicii de vânzare cu ridicata a anvelopelor de cauciuc şi a 
camerelor de aer   
    4531.12 Servicii de vânzare cu ridicata a altor piese şi accesorii de 
autovehicule   
    4531.2 Servicii de intermediere în vânzarea cu ridicata a pieselor şi 
accesoriilor de autovehicule   
    4531.20 Servicii de intermediere în vânzarea cu ridicata a pieselor şi 
accesoriilor de autovehicule   
    4532 Servicii de vânzare cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor de 
autovehicule   
    4532.1 Servicii de vânzare cu amănuntul, în magazine specializate, a 
pieselor şi accesoriilor de autovehicule   
    4532.11 Servicii de vânzare cu amănuntul, în magazine specializate, a 
anvelopelor   
    4532.12 Servicii de vânzare cu amănuntul, în magazine specializate a altor 
piese şi accesorii de autovehicule   
    4532.2 Alte servicii de vânzare cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor de 
autovehicule   
    4532.21 Servicii de vânzare cu amănuntul, prin Internet, a pieselor şi 
accesoriilor de autovehicule   
    4532.22 Servicii de vânzare cu amănuntul, prin corespondenţă, a pieselor 
şi accesoriilor de autovehicule   
    4532.29 Alte servicii de vânzare cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor de 
autovehicule n.c.a   
    454 Servicii de vânzare, întreţinere şi reparare a motocicletelor; servicii de 
vânzare a pieselor şi accesoriilor pentru acestea   
    4540 Servicii de vânzare, întreţinere şi reparare a motocicletelor; servicii de 
vânzare a pieselor şi accesoriilor pentru acestea   
    4540.1 Servicii de vânzare cu ridicata a motocicletelor, pieselor şi 
accesoriilor aferente acestora   
    4540.10 Servicii de vânzare cu ridicata a motocicletelor, pieselor şi 
accesoriilor aferente acestora   
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    4540.2 Servicii de vânzare cu amănuntul, în magazine specializate, a 
motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente acestora   
    4540.20 Servicii de vânzare cu amănuntul, în magazine specializate, a 
motocicletelor, pieselor şi accesoriilor aferente acestora   
    4540.3 Alte servicii de vânzare cu amănuntul, a motocicletelor, a pieselor şi 
accesoriilor aferente acestora   
    4540.30 Alte servicii de vânzare cu amănuntul, a motocicletelor, a pieselor 
şi accesoriilor aferente acestora   
    4540.4 Servicii de intermedieri în vânzarea cu ridicata a motocicletelor, 
pieselor şi accesoriilor aferente acestora   
    4540.40 Servicii de intermedieri în vânzarea cu ridicata a motocicletelor, 
pieselor şi accesoriilor aferente acestora   
    4540.5 Servicii de reparare şi întreţinere a motocicletelor   
    4540.50 Servicii de reparare şi întreţinere a motocicletelor   
    46 Servicii de comerţ cu ridicata, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor   
    461 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata   
    4611 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a materiilor prime 
agricole, animalelor vii, materiilor prime textile şi semifabricatelor   
    4611.1 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a materiilor prime 
agricole, animalelor vii, materiilor prime textile şi semifabricatelor   
    4611.11 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata cu animale vii   
    4611.12 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a florilor şi plantelor   
    4611.19 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a altor materii prime 
agricole, materii prime textile şi semifabricate   
    4612 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a carburanţilor, 
minereurilor, metalelor şi produselor chimice industriale   
    4612.1 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a carburanţilor, 
minereurilor, metalelor şi produselor chimice industriale   
    4612.11 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a combustibililor 
solizi, lichizi şi gazoşi şi a produselor similare   
    4612.12 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a minereurilor 
metalice şi a metalelor în forme primare   
    4612.13 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a îngrăşămintelor, 
fertilizanţilor şi produselor agro-chimice   
    4613 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a materialelor 
lemnoase şi materialelor de construcţii   
    4613.1 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a materialelor 
lemnoase şi materialelor de construcţii   
    4613.11 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a lemnului şi a 
produselor din lemn   
    4613.12 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a materialelor de 
construcţii   
    4614 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a utilajelor, 
echipamentelor industriale, navelor şi aeronavelor   
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    4614.1 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a utilajelor, 
echipamentelor industriale, navelor şi aeronavelor   
    4614.11 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a calculatoarelor, 
software- ului, a echipamentului electronic şi de telecomunicaţii şi a altor 
echipamente pentru birou   
    4614.12 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a navelor, 
aeronavelor şi a altor echipamente de transport n.c.a.   
    4614.19 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a maşinilor, utilajelor 
şi echipamentelor industriale n.c.a   
    4615 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a mobilei, bunurilor de 
uz casnic, obiectelor de fierărie şi feronerie   
    4615.1 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a mobilei, bunurilor 
de uz casnic, obiectelor de fierărie şi feronerie   
    4615.11 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a mobilei   
    4615.12 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a echipamentelor 
radio, TV şi video   
    4615.13 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a articolelor de 
fierărie şi uneltelor de mână   
    4615.19 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a tacâmurilor şi 
bunurilor de uz casnic n.c.a   
    4616 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a articolelor textile, de 
îmbracăminte, produse din blană, încălţaminte şi bunuri din piele   
    4616.1 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a articolelor textile, de 
îmbracăminte, produse din blană, încălţaminte şi bunuri din piele   
    4616.11 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a articolelor textile   
    4616.12 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a articolelor de 
îmbrăcăminte, a blănurilor şi a încălţămintei   
    4616.13 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a bunurilor din piele 
şi a accesoriilor de călătorie   
    4617 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a produselor 
alimentare, băuturilor şi tutunului   
    4617.1 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a produselor 
alimentare, băuturilor şi tutunului   
    4617.11 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a produselor 
alimentare   
    4617.12 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a băuturilor   
    4617.13 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a tutunului   
    4618 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a altor produse cu 
caracter specific   
    4618.1 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a altor produse cu 
caracter specific   
    4618.11 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a produselor 
medicale şi farmaceutice, a articolelor de parfumerie şi toaletă, a materialelor 
de curăţenie   
    4618.12 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata specializat în 
vânzarea jocurilor şi jucăriilor, bunurilor sportive, bicicletelor, cărţilor, ziarelor, 
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revistelor şi periodicelor, instrumentelor muzicale, ceasurilor, bijuteriilor, 
orologiilor, echipamentului fotografic şi optic   
    4618.19 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata al altor bunuri 
specifice n.c.a   
    4619 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a diverselor produse   
    4619.1 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a diverselor produse   
    4619.10 Servicii de intermedieri în comerţul cu ridicata a diverselor 
produse   
    462 Servicii de comerţ cu ridicata a materiilor prime agricole şi a animalelor 
vii   
    4621 Servicii de comerţ cu ridicata a cerealelor, tutunului neprelucrat, 
seminţelor şi furajelor   
    4621.1 Servicii de comerţ cu ridicata a cerealelor, seminţelor şi furajelor   
    4621.11 Servicii de comerţ cu ridicata a cerealelor   
    4621.12 Servicii de comerţ cu ridicata a seminţelor (altele decât seminţele 
oleaginoase)   
    4621.13 Servicii de comerţ cu ridicata a seminţelor şi a fructelor 
oleaginoase   
    4621.14 Servicii de comerţ cu ridicata a furajelor   
    4621.19 Servicii de comerţ cu ridicata a altor materii prime agricole n.c.a   
    4621.2 Servicii de comerţ cu ridicata a tutunului neprelucrat   
    4621.20 Servicii de vânzare cu ridicata a tutunului neprelucrat   
    4622 Servicii de vânzare cu ridicata a florilor şi plantelor   
    4622.1 Servicii de vânzare cu ridicata a florilor şi plantelor   
    4622.10 Servicii de vânzare cu ridicata a florilor şi plantelor   
    4623 Servicii de vânzare cu ridicata a animalelor vii   
    4623.1 Servicii de vânzare cu ridicata a animalelor vii   
    4623.10 Servicii de vânzare cu ridicata a animalelor vii   
    4624 Servicii de vânzare cu ridicata a pieilor brute şi pieilor prelucrate   
    4624.1 Servicii de vânzare cu ridicata a pieilor brute şi pieilor prelucrate   
    4624.10 Servicii de vânzare cu ridicata a pieilor brute şi pieilor prelucrate   
    463 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor alimentare, a băuturilor şi 
produselor din tutun   
    4631 Servicii de vânzare cu ridicata a fructelor şi legumelor   
    4631.1 Servicii de vânzare cu ridicata a fructelor şi legumelor   
    4631.11 Servicii de vânzare cu ridicata a fructelor şi legumelor proaspete   
    4631.12 Servicii de vânzare cu ridicata a fructelor şi legumelor prelucrate   
    4632 Servicii de vânzare cu ridicata a cărnii şi a produselor din carne   
    4632.1 Servicii de vânzare cu ridicata a cărnii şi a produselor din carne   
    4632.11 Servicii de vânzare cu ridicata a cărnii (inclusiv a cărnii de pasăre 
)   
    4632.12 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor din carne (inclusiv 
carne de pasăre )   
    4633 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor lactate, ouălelor, uleiurilor 
şi grăsimilor comestibile   
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    4633.1 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor lactate, ouălelor, 
uleiurilor şi grăsimilor comestibile   
    4633.11 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor lactate   
    4633.12 Servicii de vânzare cu ridicata a ouălelor   
    4633.13 Servicii de vânzare cu ridicata a uleiurilor şi grăsimilor comestibile   
    4634 Servicii de vânzare cu ridicata a băuturilor   
    4634.1 Servicii de vânzare cu ridicata a băuturilor   
    4634.11 Servicii de vânzare cu ridicata a sucurilor, apei minerale, băuturilor 
nealcoolizate şi a altor băuturi nealcoolice   
    4634.12 Servicii de vânzare cu ridicata a băuturilor alcoolice   
    4635 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor din tutun   
    4635.1 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor din tutun   
    4635.10 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor din tutun   
    4636 Servicii de vânzare cu ridicata a zahărului, ciocolatei şi dulciurilor   
    4636.1 Servicii de vânzare cu ridicata a zahărului, ciocolatei şi dulciurilor   
    4636.11 Servicii de vânzare cu ridicata a zahărului   
    4636.12 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor de patiserie   
    4636.13 Servicii de vânzare cu ridicata a ciocolatei şi dulciurilor   
    4637 Servicii de vânzare cu ridicata a cafelei, ceaiului, cacao şi 
condimentelor   
    4637.1 Servicii de vânzare cu ridicata a cafelei, ceaiului, cacao şi 
condimentelor   
    4637.10 Servicii de vânzare cu ridicata a cafelei, ceaiului, cacao şi 
condimentelor   
    4638 Servicii de vânzare cu ridicata a altor alimente, inclusiv peşte, 
crustacee şi moluşte   
    4638.1 Servicii de vânzare cu ridicata a peştelui, crustaceelor şi moluştelor   
    4638.10 Servicii de vânzare cu ridicata a peştelui, crustaceelor şi 
moluştelor   
    4638.2 Servicii de vânzare cu ridicata a altor produse alimentare   
    4638.21 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor omogenizate şi 
dietetice   
    4638.29 Servicii de vânzare cu ridicata a altor produse alimentare n.c.a   
    4639 Servicii nespecializate de vânzare cu ridicata a produselor alimentare, 
băuturilor şi produselor din tutun   
    4639.1 Servicii nespecializate de vânzare cu ridicata a produselor 
alimentare, băuturilor şi produselor din tutun   
    4639.11 Servicii nespecializate de vânzare cu ridicata a produselor 
alimentare congelate   
    4639.12 Servicii nespecializate de vânzare cu ridicata a produselor 
alimentare necongelate, băuturilor şi produselor din tutun   
    464 Servicii de vânzare cu ridicata a bunurilor de uz casnic   
    4641 Servicii de vânzare cu ridicata a materialelor textile   
    4641.1 Servicii de vânzare cu ridicata a materialelor textile   
    4641.11 Servicii de vânzare cu ridicata a firelor   
    4641.12 Servicii de vânzare cu ridicata a ţesăturilor   
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    4641.13 Servicii de vânzare cu ridicata a lenjeriei de uz casnic şi a 
diverselor articole de uz casnic din materiale textile   
    4641.14 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor de mercerie   
    4642 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor de îmbrăcăminte şi 
încălţaminte   
    4642.1 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor de îmbrăcăminte şi 
încălţaminte   
    4642.11 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor de îmbrăcăminte   
    4642.12 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor de încălţaminte   
    4643 Servicii de vânzare cu ridicata a aparatelor electrice de uz casnic   
    4643.1 Servicii de vânzare cu ridicata a aparatelor electrice de uz casnic   
    4643.11 Servicii de vânzare cu ridicata a aparatelor electrice de uz casnic, 
excluzând aparatelor de radio, televizoarele şi aparatele de fotografiat   
    4643.12 Servicii de vânzare cu ridicata a aparatelor de radio, televizoarelor 
şi aparatelor video şi DVD-urilor   
    4643.13 Servicii de vânzare cu ridicata a discurilor, casetelor audio şi video, 
CD-urilor şi DVD-urilor (excluzând casetele neînregistrate)   
    4643.14 Servicii de vânzare cu ridicata a aparatelor fotografice şi optice   
    4644 Servicii de vânzare cu ridicata a porţelanurilor, sticlăriei şi a 
produselor de întreţinere   
    4644.1 Servicii de vânzare cu ridicata a porţelanurilor şi sticlăriei şi 
materialelor de curăţenie   
    4644.11 Servicii de vânzare cu ridicata a sticlăriei, porţelanurilor şi 
ceramicii   
    4644.12 Servicii de vânzare cu ridicata a materialelor de curăţenie   
    4645 Servicii de vânzare cu ridicata a parfumurilor şi cosmeticelor   
    4645.1 Servicii de vânzare cu ridicata a parfumurilor şi cosmeticelor   
    4645.10 Servicii de vânzare cu ridicata a parfumurilor şi cosmeticelor   
    4646 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor farmaceutice   
    4646.1 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor farmaceutice   
    4646.11 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor farmaceutice de bază 
şi a preparatelor farmaceutice   
    4646.12 Servicii de vânzare cu ridicata a instrumentelor şi aparatelor 
chirurgicale, medicale şi ortopedice   
    4647 Servicii de vânzare cu ridicata a mobilei, covoarelor şi echipamentelor 
de iluminat   
    4647.1 Servicii de vânzare cu ridicata a mobilei, covoarelor şi 
echipamentelor de iluminat   
    4647.11 Servicii de vânzare cu ridicata a mobilei de uz casnic   
    4647.12 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor de iluminat   
    4647.13 Servicii de vânzare cu ridicata a covoarelor şi carpetelor   
    4648 Servicii de vânzare cu ridicata a ceasurilor şi bijuteriilor   
    4648.1 Servicii de vânzare cu ridicata a ceasurilor şi bijuteriilor   
    4648.10 Servicii de vânzare cu ridicata a ceasurilor şi bijuteriilor   
    4649 Servicii de vânzare cu ridicata a altor produse de uz casnic   
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    4649.1 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor metalice de masa, de 
bucătărie şi a altor bunuri de uz gospodăresc n.c.a   
    4649.11 Servicii de vânzare cu ridicata a tacâmurilor, articolelor metalice de 
masă şi bucătărie   
    4649.12 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor din împletituri, din plută 
de dogărie şi a altor produse din lemn   
    4649.19 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor de uz casnic şi 
echipamentelor n.c.a.   
    4649.2 Servicii de vânzare cu ridicata a cărţilor, revistelor şi articolelor de 
papetărie   
    4649.21 Servicii de vânzare cu ridicata a cărţilor   
    4649.22 Servicii de vânzare cu ridicata a revistelor şi ziarelor   
    4649.23 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor de papetărie   
    4649.3 Servicii de vânzare cu ridicata a altor bunuri de consum   
    4649.31 Servicii de vânzare cu ridicata a instrumentelor muzicale   
    4649.32 Servicii de vânzare cu ridicata a jocurilor şi jucăriilor   
    4649.33 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor de sport (inclusiv 
biciclete)   
    4649.34 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor din piele şi accesoriilor 
de călătorie   
    4649.35 Servicii de vânzare cu ridicata a timbrelor si monedelor   
    4649.36 Servicii de vânzare cu ridicata a suvenirurilor şi obiectelor de artă   
    4649.39 Servicii de vânzare cu ridicata a altor bunuri de consum n.c.a.   
    465 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor informatice şi de 
comunicaţii   
    4651 Servicii de vânzare cu ridicata a calculatoarelor, echipamentelor 
periferice pentru calculatoare şi a software-ului   
    4651.1 Servicii de vânzare cu ridicata a calculatoarelor, echipamentelor 
periferice pentru calculatoare şi a software-ului   
    4651.10 Servicii de vânzare cu ridicata a calculatoarelor, echipamentelor 
periferice pentru calculatoare şi a software-ului   
    4652 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor şi pieselor 
electronice şi de telecomunicaţii   
    4652.1 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor şi pieselor 
electronice şi de telecomunicaţii   
    4652.11 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor şi pieselor pentru 
telecomunicaţii   
    4652.12 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor şi pieselor 
electronice   
    4652.13 Servicii de vânzare cu ridicata a casetelor audio şi video 
neînregistrate precum şi a dischetelor, dicurilor magnetice şi optice (CD şi 
DVD) neînregistrate   
    466 Servicii de vânzare cu ridicata a altor maşini, echipamente şi accesorii   
    4661 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor, echipamentelor şi 
accesoriilor agricole   
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    4661.1 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor, echipamentelor şi 
accesoriilor agricole   
    4661.11 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor , echipamentelor, 
uneltelor şi accesorilor, pentru agricultură şi silvicultură, inclusiv tractoare   
    4661.12 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor şi echipamentelor pentru 
peluze şi grădină   
    4662 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor unelte   
    4662.1 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor unelte   
    4662.11 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor unelte pentru 
prelucrarea lemnului   
    4662.12 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor unelte pentru 
prelucrarea metalului   
    4662.19 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor unelte pentru 
prelucrarea altor materiale   
    4663 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor pentru industria minieră şi 
construcţii   
    4663.1 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor pentru industria minieră şi 
pentru construcţii   
    4663.10 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor pentru industria minieră 
şi pentru construcţii   
    4664 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor pentru industria textilă şi a 
maşinilor de cusut şi tricotat   
    4664.1 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor pentru industria textilă şi 
a maşinilor de cusut şi tricotat   
    4664.10 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor pentru industria textilă şi 
a maşinilor de cusut şi tricotat   
    4665 Servicii de vânzare cu ridicata a mobilierului de birou   
    4665.1 Servicii de vânzare cu ridicata a mobilierului de birou   
    4665.10 Servicii de vânzare cu ridicata a mobilierului de birou   
    4666 Servicii de vânzare cu ridicata a altor maşini şi echipamente de birou   
    4666.1 Servicii de vânzare cu ridicata a altor maşini şi echipamente de 
birou   
    4666.10 Servicii de vânzare cu ridicata a altor maşini şi echipamente de 
birou   
    4669 Servicii de vânzare cu ridicata a altor maşini şi echipamente   
    4669.1 Servicii de vânzare cu ridicata a altor maşini şi echipamente   
    4669.11 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor de transport, 
altele decât autovehiculele, motocicletele şi bicicletele   
    4669.12 Servicii de vânzare cu ridicata a furniturilor industriale   
    4669.13 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor de ridicat şi 
manipulat   
    4669.14 Servicii de vânzare cu ridicata a utilajelor din industria alimentară, 
a băuturilor şi tutunului   
    4669.15 Servicii de vânzare cu ridicata a maşinilor, aparatelor şi 
materialelor electrice, profesionale   
    4669.16 Servicii de vânzare cu ridicata a armelor şi muniţiilor   
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    4669.19 Servicii de vânzare cu ridicata a altor maşini, aparate şi 
echipamente universale şi speciale   
    467 Alte servicii de vânzare cu ridicata specializat a altor produse   
    4671 Servicii de vânzare cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi 
şi a produselor derivate   
    4671.1 Servicii de vânzare cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi şi 
gazoşi şi a produselor derivate   
    4671.11 Servicii de vânzare cu ridicata a combustibililor solizi   
    4671.12 Servicii de vânzare cu ridicata a benzinei, inclusiv a benzinei de 
avion   
    4671.13 Servicii de vânzare cu ridicata a altor combustibili lichizi şi gazoşi 
şi a produselor derivate   
    4672 Servicii de vânzare cu ridicata a metalelor şi minereurilor metalice   
    4672.1 Servicii de vânzare cu ridicata a metalelor şi minereurilor metalice   
    4672.11 Servicii de vânzare cu ridicata a minereurilor de fier   
    4672.12 Servicii de vânzare cu ridicata a minereurilor neferose   
    4672.13 Servicii de vânzare cu ridicata a fierului şi oţelului în forme primare   
    4672.14 Servicii de vânzare cu ridicata a metalelor neferose în forme 
primare   
    4673 Servicii de vânzare cu ridicata a lemnului, materialelor de construcţie 
şi echipamentelor sanitare   
    4673.1 Servicii de vânzare cu ridicata a lemnului, materialelor de 
construcţie şi echipamentelor sanitare   
    4673.11 Servicii de vânzare cu ridicata a lemnului neprelucrat   
    4673.12 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor derivate din 
prelucrarea primară a lemnului   
    4673.13 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor sanitare   
    4673.14 Servicii de vânzare cu ridicata a vopselelor, emailurilor şi lacurilor   
    4673.15 Servicii de vânzare cu ridicata a sticlei plate (geamuri)   
    4673.16 Servicii de vânzare cu ridicata a altor materiale de construcţie   
    4673.17 Servicii de vânzare cu ridicata cu tapet   
    4673.18 Servicii de vânzare cu ridicata a acoperitorilor pentru podele (cu 
excepţia covoarelor)   
    4674 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor şi accesoriilor de 
fierărie, instalaţii sanitare şi de încălzire   
    4674.1 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor şi accesoriilor de 
fierărie, pentru instalaţii sanitare şi de încălzire   
    4674.11 Servicii de vânzare cu ridicata a articolelor de fierărie   
    4674.12 Servicii de vânzare cu ridicata a echipamentelor şi accesoriilor 
pentru instalaţiile sanitare şi de încălzire   
    4674.13 Servicii de vânzare cu ridicata a uneltelor de mână   
    4675 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor chimice   
    4675.1 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor chimice   
    4675.11 Servicii de vânzare cu ridicata a îngrăşămintelor şi produselor 
agro-chimice   
    4675.12 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor chimice industriale   
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    4676 Servicii de vânzare cu ridicata a altor produse intermediare   
    4676.1 Servicii de vânzare cu ridicata a altor produse intermediare   
    4676.11 Servicii de vânzare cu ridicata a hârtiei şi cartonului   
    4676.12 Servicii de vânzare cu ridicata a fibrelor textile   
    4676.13 Servicii de vânzare cu ridicata a materialelor plastice şi a 
cauciucului în forma primară   
    4676.19 Servicii de vânzare cu ridicata a produselor intermediare, altele 
decât cele agricole, n.c.a.   
    4677 Servicii de vânzare cu ridicata a deşeurilor şi rebuturilor   
    4677.1 Servicii de vânzare cu ridicata a deşeurilor şi rebuturilor   
    4677.10 Servicii de vânzare cu ridicata a deşeurilor şi rebuturilor   
    469 Servicii nespecializate de vânzare cu ridicata   
    4690 Servicii nespecializate de vânzare cu ridicata   
    4690.1 Servicii nespecializate de vânzare cu ridicata   
    4690.10 Servicii nespecializate de vânzare cu ridicata   
    47 Servicii de vânzare cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 
motocicletelor   
    470 Servicii de vânzare cu amănuntul, exluzând vânzarea autovehiculelor 
şi motocicletelor   
    4700 Servicii de vânzare cu amănuntul, exluzând vânzarea autovehiculelor 
şi motocicletelor   
    4700.1 Servicii de vânzare cu amănuntul a fructelor, legumelor, cărnii, 
peştelui, produselor de brutărie şi lactate, ouălelor   
    4700.11 Servicii de vânzare cu amănuntul a fructelor şi legumelor 
proaspete   
    4700.12 Servicii de vânzare cu amănuntul a fructelor şi legumelor 
prelucrate   
    4700.13 Servicii de vânzare cu amănuntul a cărnii   
    4700.14 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor din carne   
    4700.15 Servicii de vânzare cu amănuntul a peştelui, crustaceelor şi 
moluştelor   
    4700.16 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor de brutărie   
    4700.17 Servicii de vânzare cu amănuntul a dulciurilor   
    4700.18 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor lactate   
    4700.19 Servicii de vânzare cu amănuntul a ouălelor   
    4700.2 Servicii de vânzare cu amănuntul a altor produse alimentare, a 
băuturilor şi tutunului   
    4700.21 Servicii de vânzare cu amănuntul a cafelei, ceaiului, cacao şi a 
condimentelor   
    4700.22 Servicii de vânzare cu amănuntul a uleiurilor şi grăsimilor 
comestibile   
    4700.23 Servicii de vânzare cu amănuntul a preparatelor alimentare 
omogenizate şi a alimentelor dietetice   
    4700.24 Servicii de vânzare cu amănuntul a altor produse alimentare n.c.a   
    4700.25 Servicii de vânzare cu amănuntul a băuturilor alcoolice   
    4700.26 Servicii de vânzare cu amănuntul a altor băuturi   
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    4700.27 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun   
    4700.3 Servicii de vânzare cu amănuntul a echipamentelor informatice şi de 
comunicaţii   
    4700.31 Servicii de vânzare cu amănuntul a calculatoarelor, 
echipamentelor periferice pentru calculatoare şi a software-ului   
    4700.32 Servicii de vânzare cu amănuntul a echipamentelor de 
telecomunicaţii   
    4700.33 Servicii de vânzare cu amănuntul a echipamentelor audio şi video   
    4700.4 Servicii de vânzare cu amănuntul a materialelor de construcţii şi 
articolelor de fierărie   
    4700.41 Servicii de vânzare cu amănuntul a articolelor de fierărie   
    4700.42 Servicii de vânzare cu amănuntul a vopselelor, emailurilor şi 
lacurilor   
    4700.43 Servicii de vânzare cu amănuntul a sticlei plate (geamuri)   
    4700.44 Servicii de vânzare cu amănuntul a echipamentelor pentru 
întreţinerea peluzelor şi grădinărit   
    4700.45 Servicii de vânzare cu amănuntul a echipamentelor si accesoriilor 
pentru instalaţiile sanitare şi de încălzire   
    4700.46 Servicii de vânzare cu amănuntul a obiectelor sanitare   
    4700.47 Servicii de vânzare cu amănuntul a uneltelor de mână   
    4700.49 Servicii de vânzare cu amănuntul a materialelor de construcţii 
n.c.a   
    4700.5 Servicii de vânzare cu amănuntul a articolelor de uz casnic   
    4700.51 Servicii de vânzare cu amănuntul a materialelor textile   
    4700.52 Servicii de vânzare cu amănuntul a perdelelor şi draperiilor   
    4700.53 Servicii de vânzare cu amănuntul a tapetului şi acoperitoarelor de 
podele, covoare şi carpete   
    4700.54 Servicii de vânzare cu amănuntul a aparatelor electrocasnice   
    4700.55 Servicii de vânzare cu amănuntul a mobilei   
    4700.56 Servicii de vânzare cu amănuntul a articolelor de iluminat   
    4700.57 Servicii de vânzare cu amănuntul a articolelor de lemn, plută şi 
împletituri   
    4700.58 Servicii de vânzare cu amănuntul a instrumentelor şi partiturilor 
muzicale   
    4700.59 Servicii de vânzare cu amănuntul a faianţei, sticlăriei, ceramicii, 
tacâmurilor şi dispozitivelor neelectrice de uz casnic, articolelor şi 
echipamentelor n.c.a   
    4700.6 Servicii de vânzare cu amănuntul a bunurilor culturale şi 
recreaţionale   
    4700.61 Servicii de vânzare cu amănuntul a cărţilor   
    4700.62 Servicii de vânzare cu amănuntul a ziarelor şi revistelor   
    4700.63 Servicii de vânzare cu amănuntul a articolelor de papetărie   
    4700.64 Servicii de vânzare cu amănuntul a înregistrărilor audio şi video   
    4700.65 Servicii de vânzare cu amănuntul a echipamentului pentru sport   
    4700.66 Servicii de vânzare cu amănuntul a echipamentului pentru 
camping   
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    4700.67 Servicii de vânzare cu amănuntul a jocurilor şi jucăriilor   
    4700.68 Servicii de vânzare cu amănuntul a timbrelor şi monezilor   
    4700.69 Servicii de vânzare cu amănuntul a suvenirurilor şi obiectelor de 
artă   
    4700.7 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor de îmbrăcăminte, a 
produselor farmaceutice şi medicale, a articolelor de toaletă, a florilor, 
plantelor, animalelor de companie şi a hranei pentru acestea   
    4700.71 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor de îmbrăcăminte   
    4700.72 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor de încălţăminte   
    4700.73 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor din piele şi a 
accesoriilor de călătorie   
    4700.74 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor farmaceutice   
    4700.75 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor medicale şi 
ortopedice   
    4700.76 Servicii de vânzare cu amănuntul a articolelor cosmetice şi de 
toaletă   
    4700.77 Servicii de vânzare cu amănuntul a florilor, plantelor şi seminţelor   
    4700.78 Servicii de vânzare cu amănuntul a îngrăşămintelor şi produselor 
agro-chimice   
    4700.79 Servicii de vânzare cu amănuntul a animalelor de companie şi a 
hranei pentru acestea   
    4700.8 Servicii de vânzare cu amănuntul a carburanţilor pentru 
autovehicule şi a altor bunuri noi n.c.a   
    4700.81 Servicii de vânzare cu amănuntul a carburanţilor pentru 
autovehicule   
    4700.82 Servicii de vânzare cu amănuntul a ceasurilor şi bijuteriilor   
    4700.83 Servicii de vânzare cu amănuntul a echipamentelor fotografice, 
optice şi de precizie, servicii ale opticienilor   
    4700.84 Servicii de vânzare cu amănuntul a materialelor pentru curăţenie   
    4700.85 Servicii de vânzare cu amănuntul a combustibililor casnici, gazului 
îmbuteliat, cărbunelui şi lemnelor   
    4700.86 Servicii de vânzare cu amănuntul a altor produse de consum 
nealimentare n.c.a   
    4700.87 Servicii de vânzare cu amănuntul a materiilor prime agricole n.c.a   
    4700.88 Servicii de vânzare cu amănuntul a maşinilor şi echipamentelor 
n.c.a   
    4700.89 Servicii de vânzare cu amănuntul a altor produse nealimentare, 
altele decât cele de consum, n.c.a   
    4700.9 Servicii de vânzare cu amănuntul a produselor second hand   
    4700.91 Servicii de vânzare cu amănuntul a antichităţilor   
    4700.92 Servicii de vânzare cu amănuntul a cărţilor second hand   
    4700.99 Servicii de vânzare cu amănuntul a altor produse second hand   
   H SERVICII DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE   
    49 Servicii de transport terestru şi servicii de transport prin conducte   
    491 Servicii de transport călători pe calea ferată, interurban   
    4910 Servicii de transport călători pe calea ferată, interurban   



128 

    4910.1 Servicii de transport călători pe calea ferată, interurban   
    4910.11 Servicii de transport călători pe calea ferată, în scop turistic   
    4910.19 Alte servicii de transport călători pe calea ferată, interurban   
    492 Servicii de transport de mărfuri pe calea ferată   
    4920 Servicii de transport de mărfuri pe calea ferată   
    4920.1 Servicii de transport de mărfuri pe calea ferată   
    4920.11 Servicii de transport de mărfuri pe calea ferată în vagoane 
frigorifice   
    4920.12 Servicii de transport pe calea ferată în vagoane cisternă a 
produselor petroliere   
    4920.13 Servicii de transport pe calea ferată în vagoane cisternă a 
lichidelor în vrac şi a gazelor   
    4920.14 Servicii de transport pe calea ferată a containerelor   
    4920.15 Servicii de transport pe calea ferată a scrisorilor şi pachetelor   
    4920.16 Servicii de transport pe calea ferată a bunurilor uscate, în vrac   
    4920.19 Alte servicii de transport a mărfurilor pe calea ferată   
    493 Alte servicii de transport terestru de călători   
    4931 Servicii de transport terestru urban şi suburban de călători   
    4931.1 Servicii de transport urban şi suburban de călători pe calea ferată   
    4931.10 Servicii de transport urban şi suburban de călători pe calea ferată   
    4931.2 Alte servicii de transport terestru urban şi suburban   
    4931.21 Servicii de transport rutier de pasageri urban şi suburban pe bază 
de grafic   
    4931.22 Servicii de transport mixt urban şi suburban de pasageri pe bază 
de grafic   
    4932 Servicii de taxi   
    4932.1 Servicii de taxi   
    4932.11 Servicii de taxi   
    4932.12 Servicii de închiriere a automobilelor cu şofer   
    4939 Alte servicii de transport terestru de călători n.c.a   
    4939.1 Servicii de transport terestru interurban şi speciale de pasageri pe 
bază de grafic   
    4939.11 Servicii de transport rutier interurban de pasageri pe bază de 
grafic   
    4939.12 Servicii speciale de transport rutier interurban de pasageri pe bază 
de grafic   
    4939.13 Alte servicii speciale de transport rutier interurban de pasageri pe 
bază de grafic   
    4939.2 Servicii de transport de călători cu funiculare, teleferice şi schi-lifturi   
    4939.20 Servicii de transport de călători cu funiculare, teleferice şi schi-
lifturi   
    4939.3 Servicii de transport ocazional terestru de călători   
    4939.31 Servicii de închiriere a autobuzelor şi autocarelor cu şofer   
    4939.32 Servicii de transport terestru de călători cu scop turistic   
    4939.33 Servicii de transport local charter fără orar prestabilit cu autobuze 
şi autocare   
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    4939.34 Servicii de transport charter la mare distanţă, fără orar prestabilit, 
cu autobuze şi autocare   
    4939.35 Servicii de transport rutier de pasageri cu vehicule cu tracţiune 
animală sau umană   
    4939.39 Servicii de transport terestru de călători n.c.a.   
    494 Servicii de transport rutier de mărfuri şi servicii de mutare   
    4941 Servicii de transport terestru de mărfuri   
    4941.1 Servicii de transport terestru de mărfuri   
    4941.11 Servicii de transport rutier de mărfuri cu vehicule frigorifice   
    4941.12 Servicii de transport rutier de mărfuri cu camioane cisternă sau 
semiremorci, a produselor petroliere   
    4941.13 Servicii de transport rutier de mărfuri cu camioane cisternă sau 
semiremorci, a altor produse lichide în vrac şi gazoase   
    4941.14 Servicii de transport rutier a mărfurilor containerizate   
    4941.15 Servicii de transport rutier de marfuri uscate, în vrac   
    4941.16 Servicii de transport rutier a animalelor vii   
    4941.17 Servicii de transport rutier de mărfuri cu vehicule cu tracţiune 
animală sau umană   
    4941.18 Servicii de transport rutier a scrisorilor şi pachetelor   
    4941.19 Alte servicii de transport rutier de mărfuri   
    4941.2 Servicii de închiriere a camioanelor cu şofer   
    4941.20 Servicii de închiriere a camioanelor cu şofer   
    4942 Servicii de mutare   
    4942.1 Servicii de mutare   
    4942.11 Servicii de mutare a bunurilor de uz casnic   
    4942.19 Alte servicii de mutare   
    495 Servicii de transport prin conducte   
    4950 Servicii de transport prin conducte   
    4950.1 Servicii de transport prin conducte   
    4950.11 Servicii de transport prin conducte a petrolului rafinat sau nerafinat 
şi a produselor petroliere   
    4950.12 Servicii de transport prin conducte a gazelor naturale   
    4950.19 Servicii de transport prin conducte a altor produse   
    50 Servicii de transport pe apă   
    501 Servicii de transport maritim şi de coastă, de pasageri   
    5010 Servicii de transport maritim şi de coastă, de pasageri   
    5010.1 Servicii de transport maritim şi de coastă, de pasageri   
    5010.11 Servicii de transport maritim şi de coastă de pasageri, cu feriboturi   
    5010.12 Servicii de transport maritim şi de coastă, de pasageri, cu vase de 
croazieră   
    5010.19 Alte servicii de transport maritim şi de coastă, de pasageri   
    5010.2 Servicii de închiriere a navelor maritime şi de coastă, pentru 
pasageri, cu echipaj   
    5010.20 Servicii de închiriere a navelor maritime şi de coastă, pentru 
pasageri, cu echipaj   
    502 Servicii de transport maritim şi de coastă, de mărfuri   
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    5020 Servicii de transport maritim şi de coastă, de mărfuri   
    5020.1 Servicii de transport maritim şi de coastă, de mărfuri   
    5020.11 Servicii de transport maritim şi de coastă, de marfuri congelate sau 
refrigerate, cu vase frigorifice   
    5020.12 Servicii de transport maritim şi de coastă, de produse petroliere 
brute, cu tancuri petroliere   
    5020.13 Servicii de transport maritim şi de coastă a altor produse lichide în 
vrac sau gazoase cu nave cisternă   
    5020.14 Servicii de transport maritim şi de coastă de marfă containerizată, 
cu nave port-container   
    5020.15 Servicii de transport maritim si de coastă de bunuri uscate în vrac   
    5020.19 Alte servicii de transport maritim şi de coastă a mărfurilor   
    5020.2 Servicii de închiriere a vaselor maritime şi de coastă, pentru 
transportul de mărfuri cu echipaj; servicii de remorcare şi împingere   
    5020.21 Servicii de închiriere a vaselor maritime şi de coastă, cu echipaj, 
pentru transportul de mărfuri   
    5020.22 Servicii de remorcare şi împingere în ape costiere şi maritime   
    503 Servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare   
    5030 Servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare   
    5030.1 Servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare   
    5030.11 Servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare, cu 
friboturi   
    5030.12 Servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare, cu 
nave fluviale   
    5030.13 Servicii de transport cu ambarcaţiuni turistice   
    5030.19 Alte servicii de transport de călători pe căi navigabile interioare   
    5030.2 Servicii de închiriere a navelor fluviale de pasageri cu echipaj   
    5030.20 Servicii de închiriere a navelor fluviale de pasageri cu echipaj   
    504 Servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare   
    5040 Servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare   
    5040.1 Servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare   
    5040.11 Servicii de transport pe căi navigabile interioare de mărfuri 
congelate sau refrigerate cu nave frigorifice   
    5040.12 Servicii de transport pe căi navigabile interioare de produse 
petroliere brute, cu tancuri petroliere   
    5040.13 Servicii de transport pe căi navigabile interioare a altor produse 
lichide în vrac şi gazoase, cu nave cisternă   
    5040.14 Servicii de transport pe căi navigabile interioare de mărfuri 
containerizate, cu nave port-container   
    5040.19 Alte servicii de transport de mărfuri pe căi navigabile interioare   
    5040.2 Servicii de închiriere a vaselor de transport pe căi navigabile 
interioare, pentru transportul de mărfuri cu echipaj; servicii de remorcare şi 
împingere   
    5040.21 Servicii de închiriere a vaselor de transport pe căi navigabile 
interioare pentru transportul de mărfuri, cu echipaj   
    5040.22 Servicii de remorcare şi împingere pe căi navigabile interioare   
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    51 Servicii de transport aerian   
    511 Servicii de transport aerian de călători   
    5110 Servicii de transport aerian de călători   
    5110.1 Servicii de transport aerian de călători   
    5110.11 Servicii de transport aerian intern de călători, pe bază de grafic   
    5110.12 Servicii de transport aerian intern de călători, ocazional, 
exceptându-l pe cel în scop turistic   
    5110.13 Servicii de transport aerian de călători internaţional, pe bază de 
grafic   
    5110.14 Servicii de transport aerian de călători internaţional, ocazional   
    5110.15 Servicii de transport aerian de călători, ocazional, în scop turistic 
sau de agrement   
    5110.2 Servicii de închiriere de echipament aerian pentru transportul de 
persoane, cu echipaj   
    5110.20 Servicii de închiriere de echipament aerian pentru transportul de 
persoane, cu echipaj   
    512 Servicii de transport aerian de mărfuri şi transport spaţial   
    5121 Servicii de transport aerian de mărfuri   
    5121.1 Servicii de transport aerian de mărfuri   
    5121.11 Servicii de transport aerian a mărfurilor containerizate, după grafic   
    5121.12 Servicii de transport aerian de scrisori şi pachete   
    5121.13 Servicii de transport aerian a altor mărfuri, după grafic   
    5121.14 Servicii de transport aerian a altor mărfuri, ocazional   
    5121.2 Servicii de închiriere a echipamentelor de transport aerian de marfă, 
cu echipaj   
    5121.20 Servicii de închiriere a echipamentelor de transport aerian de 
marfă, cu echipaj   
    5122 Servicii de transport spaţial   
    5122.1 Servicii de transport spaţial   
    5122.11 Servicii de transport spaţial de pasageri   
    5122.12 Servicii de transport spaţial de mărfuri   
    52 Servicii de depozitare şi servicii auxiliare pentru transport   
    521 Servicii de depozitare şi stocare   
    5210 Servicii de depozitare şi stocare   
    5210.1 Servicii de depozitare şi stocare   
    5210.11 Servicii de depozitare a bunurilor refrigerate   
    5210.12 Servicii de depozitare a lichidelor în vrac şi a gazelor   
    5210.13 Servicii de depozitare a grânelor   
    5210.19 Alte servicii de stocare şi depozitare   
    522 Servicii anexe pentru transport   
    5221 Servicii anexe de transport terestru   
    5221.1 Servicii anexe pentru transport pe calea ferată   
    5221.11 Servicii de împingere şi remorcare pe calea ferată   
    5221.19 Alte servicii anexe pentru transportul pe calea ferată   
    5221.2 Servicii anexe pentru transportul rutier   
    5221.21 Servicii ale staţiilor de autobuz   
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    5221.22 Servicii de exploatare a autostrăzilor   
    5221.23 Servicii de exploatare a podurilor şi tunelurilor   
    5221.24 Servicii de parcare   
    5221.25 Servicii de remorcare pentru vehiculele private şi comerciale   
    5221.29 Alte servicii anexe pentru transportul rutier   
    5221.3 Servicii anexe pentru transportul prin conducte   
    5221.30 Servicii anexe pentru transportul prin conducte   
    5222 Servicii anexe pentru transportul pe apă   
    5222.1 Servicii anexe pentru transportul pe apă   
    5222.11 Servicii de exploatare a porturilor şi căilor navigabile (cu excepţia 
manipulării mărfii), maritime şi de coastă   
    5222.12 Servicii de exploatare a căilor navigabile interioare (cu excepţia 
manipulării mărfii)   
    5222.13 Servicii de pilotaj şi legare la chei, în ape maritime şi de coastă   
    5222.14 Servicii de pilotaj şi legare la chei în ape navigabile interioare   
    5222.15 Servicii de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor 
naufragiate, în ape maritime sau de coastă   
    5222.16 Servicii de salvare şi repunere pe linia de plutire a navelor 
naufragiate, în ape navigabile interioare   
    5222.19 Alte servicii anexe pentru transportul pe apă   
    5223 Servicii anexe de transport aerian   
    5223.1 Servicii de exploatare a aeroporturilor, cu excepţia serviciului de 
manipulare a mărfurilor, servicii de control ale traficului aerian şi alte servicii 
anexe transportului aerian   
    5223.11 Servicii de exploatare a aeroporturilor, cu excepţia serviciului de 
manipulare a mărfurilor   
    5223.12 Servicii de control al traficului aerian   
    5223.19 Alte servicii anexe transportului aerian   
    5223.2 Servicii anexe transportului spaţial   
    5223.20 Servicii anexe transportului spaţial   
    5224 Servicii de manipulare a mărfurilor   
    5224.1 Servicii de manipulare a mărfurilor   
    5224.11 Servicii de manipulare a containerelor în porturi   
    5224.12 Alte servicii de manipulare a containerelor   
    5224.13 Alte servicii de manipulare a mărfurilor în porturi   
    5224.19 Alte servicii de manipulare a mărfurilor   
    5229 Alte servicii anexe de transport   
    5229.1 Servicii ale agenţiilor de transport de mărfuri   
    5229.11 Servicii de brokeraj maritim   
    5229.12 Alte servicii de brokeraj pentru mărfuri   
    5229.19 Alte servicii ale agenţiilor de transport de mărfuri   
    5229.2 Alte servicii anexe pentru transporturi n.c.a   
    5229.20 Alte servicii anexe pentru transporturi n.c.a   
    53 Servicii de poştă şi de curierat   
    531 Servicii ale poştei desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal   
    5310 Servicii ale poştei desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal   
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    5310.1 Servicii ale poştei desfăşurate sub obligativitatea serviciului 
universal   
    5310.11 Servicii ale poştei naţionale de distribuţie a ziarelor şi periodicelor   
    5310.12 Servicii ale poştei naţionale de distribuţie a scrisorilor   
    5310.13 Servicii ale poştei naţionale de distribuţie a pachetelor   
    5310.14 Servicii ale oficiilor poştale   
    5310.19 Alte servicii ale poştei naţionale în conformitate cu obligativitatea 
serviciului universal   
    532 Alte servicii de poştă şi curierat   
    5320 Alte servicii de poştă şi curierat   
    5320.1 Alte servicii de poştă şi curierat   
    5320.11 Servicii de curierat multimodal   
    5320.12 Servicii de livrare la domiciliu a hranei   
    5320.19 Alte servicii de poştă şi curierat n.c.a.   
   I SERVICII HOTELIERE ŞI DE ALIMENTAŢIE   
    55 Servicii de cazare   
    551 Servicii hoteliere şi similare de cazare   
    5510 Servicii hoteliere şi similare de cazare   
    5510.1 Camere sau unităţi de cazare, pentru vizitatori, cu asigurarea 
curăţeniei zilnice, exceptând serviciile multibeneficiar (time-sharing)   
    5510.10 Camere sau unităţi de cazare, pentru vizitatori, cu asigurarea 
curăţeniei zilnice, exceptând serviciile multibeneficiar (time-sharing)   
    552 Servicii de cazare pentru vacanţă şi alte servicii de cazare de scurtă 
durată   
    5520 Servicii de cazare pentru vacanţă şi alte servicii de cazare de scurtă 
durată   
    5520.1 Servicii de cazare pentru vacanţă şi alte servicii de cazare de scurtă 
durată   
    5520.11 Servicii de cazare, de scurtă durată, în camere sau unităţi de 
cazare pentru tineret sau ale căsuţelor de vacanţă   
    5520.12 Servicii de cazare, de scurtă durată, în regim multibeneficiar (time-
sharing), în camere sau unităţi de cazare   
    5520.19 Alte servicii de cazare în camere sau unităţi de cazare, fără 
asigurarea curăţeniei zilnice   
    553 Serviciile asigurate în terenurile de camping, în parcurile pentru 
vehicule şi rulote   
    5530 Serviciile asigurate în terenurile de camping, în parcurile pentru 
vehicule şi rulote   
    5530.1 Serviciile asigurate în terenurile de camping, în parcurile pentru 
vehicule şi rulote   
    5530.11 Serviciile asigurate în terenurile de camping   
    5530.12 Serviciile asigurate în parcurile pentru vehicule şi rulote   
    559 Alte servicii de cazare   
    5590 Alte servicii de cazare   
    5590.1 Alte servicii de cazare   
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    5590.11 Servicii de cazare pentru studenţi, în camere şi apartamente din 
campusurile universitare şi din căminele şcolare   
    5590.12 Servicii de cazare pentru muncitori, în camere şi apartamente din 
cămine şi din campusuri muncitoreşti   
    5590.13 Servicii de cazare în vagoane dormitor şi servicii similare de 
cazare în alte mijloace de transport   
    5590.19 Alte servicii de cazare n.c.a   
    56 Servicii de servire a alimentelor şi băuturilor   
    561 Servicii ale restaurantelor şi a altor unităţi mobile de alimentaţie   
    5610 Servicii ale restaurantelor şi a altor unităţi mobile de alimentaţie   
    5610.1 Servicii ale restaurantelor şi a altor unităţi mobile de alimentaţie   
    5610.11 Servicii de alimentaţie publică în restaurante cu servire completă   
    5610.12 Servicii de alimentaţie publică în vagoane-restaurant de cale ferată 
şi pe nave   
    5610.13 Servicii de alimentaţie publică în restaurante cu autoservire   
    5610.19 Alte servicii de alimentaţie publică   
    562 Servicii de catering pentru evenimente şi alte servicii de servire a 
mâncării   
    5621 Servicii de catering pentru evenimente   
    5621.1 Servicii de catering pentru evenimente   
    5621.11 Servicii de catering pentru evenimente private la domiciliu   
    5621.19 Alte servicii de catering   
    5629 Alte servicii de servire a mâncării   
    5629.1 Servicii de servire a mâncării pe bază de contract   
    5629.11 Servicii de servire a mâncării pe bază de contract pentru 
transportatori   
    5629.19 Alte servicii de servire a mâncării pe bază de contract   
    5629.2 Servicii ale cantinelor   
    5629.20 Servicii ale cantinelor   
    563 Servicii de servire a băuturilor   
    5630 Servicii de servire a băuturilor   
    5630.1 Servicii de servire a băuturilor   
    5630.10 Servicii de servire a băuturilor   
   J SERVICII INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢII   
    58 Servicii de editare   
    581 Servicii de editare a cărţilor, periodicelor şi alte servicii de editare   
    5811 Servicii de editare a cărţilor   
    5811.1 Cărţi tipărite   
    5811.11 Materiale didactice, pentru studenţi şi profesori, tipărite   
    5811.12 Cărţi profesionale, tehnice şi tematice, tipărite   
    5811.13 Cărţi pentru copii, tipărite   
    5811.14 Dicţionare şi enciclopedii, tipărite   
    5811.15 Atlase şi alte cărţi similare conţinând hărţi, tipărite   
    5811.16 Hărţi, hărţi hidrografice şi similare, tipărite, exceptându-le pe cele 
sub formă de cărţi/atlase   
    5811.19 Alte cărţi tipărite, broşuri, foi volante şi altele asemănătoare   
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    5811.2 Cărţi imprimate pe disc, casetă sau alte suporturi media   
    5811.20 Cărţi imprimate pe disc, casetă sau alte suporturi media   
    5811.3 Cărţi accesibile pe Internet   
    5811.30 Cărţi accesibile pe Internet   
    5811.4 Spaţiu publicitar din cărţi, oferit spre vânzare   
    5811.41 Spaţiu publicitar din cărţi tipărite, oferit spre vânzare   
    5811.42 Spaţiu publicitar din cărţi pe suport electronic   
    5811.5 Editarea cărţilor, pe bază de onorariu sau contract   
    5811.50 Editarea cărţilor, pe bază de onorariu sau contract   
    5811.6 Servicii de licenţiere pentru cărţi   
    5811.60 Servicii de licenţiere pentru cărţi   
    5812 Anuare şi liste de adrese, tipărite   
    5812.1 Anuare şi liste de adrese, tipărite sau imprimate pe suport media   
    5812.10 Anuare şi liste de adrese, tipărite sau imprimate pe suport media   
    5812.2 Anuare şi liste de adrese accesibile prin Internet   
    5812.20 Anuare şi liste de adrese accesibile prin Internet   
    5812.3 Servicii de licenţiere pentru dreptul de a utiliza anuarele şi listele de 
adrese   
    5812.30 Servicii de licenţiere pentru dreptul de a utiliza anuarele şi listele 
de adrese   
    5812.4 Spaţiu publicitar din anuare şi liste de adrese, oferit spre vânzare   
    5812.40 Spaţiu publicitar din anuare şi liste de adrese, oferit spre vânzare   
    5813 Servicii de editare a ziarelor   
    5813.1 Ziare tipărite   
    5813.10 Ziare tipărite   
    5813.2 Ziare accesibile prin Internet   
    5813.20 Ziare accesibile prin Internet   
    5813.3 Spaţiul publicitar din ziare, oferit spre vânzare   
    5813.31 Spaţiul publicitar din ziarele tipărite, oferit spre vânzare   
    5813.32 Spaţiul publicitar din ziarele accesibile prin Internet, oferit spre 
vânzare   
    5814 Servicii de editare a jurnalelor şi periodicelor   
    5814.1 Jurnale şi periodice, tipărite   
    5814.11 Jurnale şi periodice de interes general, tipărite   
    5814.12 Jurnale şi periodice de afaceri, profesionale şi academice, tipărite   
    5814.19 Alte jurnale şi periodice, tipărite   
    5814.2 Jurnale şi periodice accesibile prin Internet   
    5814.20 Jurnale şi periodice accesibile prin Internet   
    5814.3 Spaţiul publicitar din jurnale şi periodice, oferit spre vânzare   
    5814.31 Spaţiul publicitar din jurnale şi periodice tipărite, oferit spre 
vânzare   
    5814.32 Spaţiul publicitar din jurnale şi periodice accesibile prin Internet, 
oferit spre vânzare   
    5814.4 Servicii de licenţiere pentru jurnale şi periodice   
    5814.40 Servicii de licenţiere pentru jurnale şi periodice   
    5819 Alte servicii de editare   
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    5819.1 Alte servicii de editare şi tipărire a materialelor imprimate   
    5819.11 Cărti poştale, felicitări şi produse similare tipărite   
    5819.12 Picturi, desene si fotografii tipărite   
    5819.13 Decalcomanii şi calendare tipărite   
    5819.14 Tipărirea timbrelor poştale, timbrelor fiscale sau similare; hârtie 
folosită la imprimarea timbrelor; cecuri, bilete de bancă, certificate sau titluri 
de acţiuni, obligaţiuni şi alte produse fiduciare similare   
    5819.15 Imprimate publicitare, cataloage comerciale şi produse similare, 
tipărite   
    5819.19 Alte produse tipărite n.c.a.   
    5819.2 Alte materiale accesibile prin Internet   
    5819.21 Alte materiale accesibile prin Internet pentru adulţi   
    5819.29 Alte materiale accesibile prin Internet n.c.a   
    5819.3 Servicii de licenţă pentru alte materiale tipărite   
    5819.30 Servicii de licenţă pentru alte materiale tipărite   
    582 Servicii de editare a programelor de calculator   
    5821 Servicii de editare a jocurilor de calculator   
    5821.1 Jocuri de calculator, pe suport fizic (discuri optice)   
    5821.10 Jocuri de calculator, pe suport fizic (discuri optice)   
    5821.2 Jocuri de calculator care pot fi descărcate on-line   
    5821.20 Jocuri de calculator care pot fi descărcate on-line   
    5821.3 Jocuri accesibile prin Internet   
    5821.30 Jocuri accesibile prin Internet   
    5821.4 Servicii de licenţiere pentru dreptul de a utiliza jocurile de calculator   
    5821.40 Servicii de licenţiere pentru dreptul de a utiliza jocurile de 
calculator   
    5829 Alte editări de programe de calculator   
    5829.1 Software de sistem, pe suport fizic   
    5829.11 Sisteme de operare, pe suport fizic   
    5829.12 Programe de reţea, pe suport fizic   
    5829.13 Programe de management a bazelor de date, pe suport fizic   
    5829.14 Programe de dezvoltare şi limbaje de programare, pe suport fizic   
    5829.2 Aplicaţii software, pe suport fizic   
    5829.21 Aplicaţii pentru afaceri sau de utilizare personală, pe suport fizic   
    5829.29 Alte aplicaţii, pe suport fizic   
    5829.3 Produse software ce pot fi descărcate on-line   
    5829.31 Software de sistem, ce pot fi descărcate on-line   
    5829.32 Aplicaţii software ce pot fi descărcate on-line   
    5829.4 Programe de calculator accesibile prin Internet   
    5829.40 Programe de calculator accesibile prin Internet   
    5829.5 Servicii de licenţiere pentru dreptul de a utiliza programele de 
calculator   
    5829.50 Servicii de licenţiere pentru dreptul de a utiliza programele de 
calculator   
    59 Servicii de producţie cinematografică, a programelor de televiziune şi 
video, înregistrări de sunet şi editare de muzică   
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    591 Servicii de producţie cinematografică, programe de televiziune şi video   
    5911 Servicii de producţie cinematografică, programe de televiziune şi 
video   
    5911.1 Servicii de producţie cinematografică, programe de televiziune şi 
video   
    5911.11 Servicii de producţie cinematografică   
    5911.12 Servicii de producţie cinematografică sau video cu scop 
promoţional sau publicitar   
    5911.13 Alte servicii de producţie pentru programele de televiziune   
    5911.2 Producţii cinematografice, producţii de televiziune şi video   
    5911.21 Producţii cinematografice, producţii de televiziune şi video   
    5911.22 Pelicule cinematografice   
    5911.23 Pelicule şi alte producţii video pe disc, casetă sau alt suport fizic   
    5911.24 Filme şi alte producţii video, ce pot fi descărcate on-line   
    5911.25 Filme şi alte producţii video, în flux continuu   
    5911.3 Timp sau spaţiu publicitar în filme, video şi programe de televiziune, 
oferit spre vânzare   
    5911.30 Timp sau spaţiu publicitar în filme, video şi programe de 
televiziune, oferit spre vânzare   
    5912 Servicii de post-producţie a filmelor, programelor de televizune şi 
video   
    5912.1 Servicii de post-producţie a filmelor, programelor de televizune şi 
video   
    5912.11 Servicii de editare audio-vizuală   
    5912.12 Servicii de transfer şi duplicare a matriţelor (master)   
    5912.13 Servicii de corectare cromatică şi de recondiţionare digitală   
    5912.14 Servicii de realizare a efectelor vizuale speciale   
    5912.15 Servicii de realizare a animaţiei   
    5912.16 Servicii de imprimare a subtitrărilor, titlurilor şi genericelor   
    5912.17 Servicii de proiectare şi editare a sunetului   
    5912.19 Alte servicii de post-producţie pentru filme, programe de televizune 
şi alte programe video   
    5913 Servicii de distribuţie a filmelor şi programelor de televiziune şi video   
    5913.1 Servicii de distribuţie şi de licenţă a filmelor şi programelor de 
televiziune şi video   
    5913.11 Servicii de licenţă pentru filme şi indemnizaţii aferente   
    5913.12 Alte servicii de distribuţie a filmelor şi programelor de televiziune şi 
a altor programe video   
    5914 Servicii de proiecţie a filmelor cinematografice   
    5914.1 Servicii de proiecţie a filmelor cinematografice   
    5914.10 Servicii de proiecţie a filmelor cinematografice   
    592 Servicii de înregistrări de sunet şi editare muzicală   
    5920 Servicii de înregistrări de sunet şi editare muzicală   
    5920.1 Servicii de înregistrări de sunet şi de înregistrări în direct; înregistrări 
de sunet originale   
    5920.11 Servicii de înregistrări de sunet   
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    5920.12 Servicii de înregistrări audio în direct   
    5920.13 Înregistrări audio originale   
    5920.2 Servicii de producţie a programelor radio; programe de radio 
originale   
    5920.21 Servicii de producţie a programelor radio   
    5920.22 Programe de radio originale   
    5920.3 Servicii de editare muzicală   
    5920.31 Partituri muzicale tipărite   
    5920.32 Partituri muzicale pe suport electronic   
    5920.33 Discuri audio cu muzică, casete şi alte suporturi fizice cu muzică   
    5920.34 Alte discuri şi casete audio   
    5920.35 Conţinuturi şi producţii audio, ce pot fi descărcate on-line   
    5920.36 Conţinuturi şi producţii audio, în flux continuu   
    5920.4 Servicii de licenţiere pentru dreptul de a utiliza înregistrările audio 
originale   
    5920.40 Servicii de licenţiere pentru dreptul de a utiliza înregistrările audio 
originale   
    60 Servicii de difuzare şi transmitere de programe   
    601 Servicii de difuzare a programelor radio   
    6010 Servicii de difuzare a programelor radio   
    6010.1 Servicii de difuzare a programelor radio; difuzarea programelor de 
producţie proprie (originale)   
    6010.11 Servicii de producţie a programelor de radio şi servicii de difuzare   
    6010.12 Servicii de producţie a programelor proprii (originale) de radio   
    6010.2 Servicii de producţie a programelor canalelor de radio   
    6010.20 Servicii de producţie a programelor canalelor de radio   
    6010.3 Servicii de vânzare a timpului de publicitate radio   
    6010.30 Servicii de vânzare a timpului de publicitate radio   
    602 Servicii de difuzare a programelor de televiziune; difuzarea 
programelor proprii   
    6020 Servicii de difuzare a programelor de televiziune; difuzarea 
programelor proprii   
    6020.1 Servicii de programare şi difuzare a emisiunilor de televiziune   
    6020.11 Servicii de programare şi difuzare a emisiunilor de televiziune   
    6020.12 Servicii de difuzare de producţii video, la cerere, on-line   
    6020.13 Alte servicii de difuzare de producţii video, la cerere, exceptând 
difuzarea on- line   
    6020.2 Servicii de difuzare a emisiunilor de televiziune proprii (originale)   
    6020.20 Servicii de difuzare a emisiunilor de televiziune proprii (originale)   
    6020.3 Servicii de vânzare a timpilor de publicitate pentru televiziune   
    6020.30 Servicii de vânzare a timpilor de publicitate pentru televiziune   
    61 Servicii de telecomunicaţii   
    611 Servicii de telecomunicaţii prin reţelele cu cablu   
    6110 Servicii de telecomunicaţii prin reţelele cu cablu   
    6110.1 Servicii de transmitere a datelor şi mesajelor   
    6110.11 Servicii de telefonie fixă - acces şi utilizare   



139 

    6110.12 Servicii de telefonie fixă - caracteristici de apelare   
    6110.13 Servicii ale reţelelor private pentru sistemele de telecomunicaţii 
prin cablu   
    6110.2 Servicii de interconexiune pentru telecomunicaţiile prin cablu   
    6110.20 Servicii de interconexiune pentru telecomunicaţiile prin cablu   
    6110.3 Servicii de transmitere a datelor prin reţeaua de telecomunicaţii prin 
cablu   
    6110.30 Servicii de transmitere a datelor prin reţeaua de telecomunicaţii 
prin cablu   
    6110.4 Servicii de Internet prin cablu   
    6110.41 Servicii de Internet între furnizori   
    6110.42 Servicii de acces la Internet în bandă îngustă prin reţeaua de 
cablu   
    6110.43 Servicii de acces la Internet în bandă largă prin reţeaua de cablu   
    6110.49 Alte servicii de Internet prin cablu   
    6110.5 Servicii de distribuire a programelor la domiciliu prin infrastructura 
de cablu   
    6110.51 Servicii de distribuire a programelor la domiciliu prin infrastructura 
de cablu, pachete de programe de bază   
    6110.52 Servicii de distribuire a programelor la domiciliu prin infrastructura 
de cablu, pachete de programe la alegere   
    6110.53 Servicii de distribuire a programelor la domiciliu prin infrastructura 
de cablu, cu plata separată la vizionare   
    612 Servicii de telecomunicaţii fără fir   
    6120 Servicii de telecomunicaţii fără fir   
    6120.1 Servicii de telecomunicaţii mobile şi servicii de reţea privată pentru 
sistemele de telecomunicaţii fără fir   
    6120.11 Servicii ale reţelelor private de telecomunicaţii mobile   
    6120.12 Servicii de telefonie mobilă   
    6120.13 Servicii de mesagerie a textelor prin sisteme de telecomunicaţii 
fără fir   
    6120.14 Servicii de transfer date prin sisteme de telecomunicaţii fără fir, 
exceptând serviciile de mesagerie a textelor   
    6120.2 Servicii de transfer între operatori prin sistemele de telecomunicaţii 
fără fir   
    6120.20 Servicii de transfer între operatori prin sistemele de telecomunicaţii 
fără fir   
    6120.3 Servicii de transmitere a datelor prin reţelele de telecomunicaţii fără 
fir   
    6120.30 Servicii de transmitere a datelor prin reţelele de telecomunicaţii 
fără fir   
    6120.4 Servicii de Internet fără fir   
    6120.41 Servicii de acces la Internet în bandă îngustă prin reţelele fără fir   
    6120.42 Servicii de acces la Internet în bandă largă prin reţelele fără fir   
    6120.49 Alte servicii de Internet prin reţelele fără fir   
    6120.5 Servicii de distribuire la domiciliu a programelor prin reţele fără fir   
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    6120.50 Servicii de distribuire la domiciliu a programelor prin reţele fără fir   
    613 Servicii de telecomunicaţii prin satelit   
    6130 Servicii de telecomunicaţii prin satelit   
    6130.1 Servicii de telecomunicaţii prin satelit, cu excepţia serviciilor de 
distribuţie la domiciliu a programelor, prin satelit   
    6130.10 Servicii de telecomunicaţii prin satelit, cu excepţia serviciilor de 
distribuţie la domiciliu a programelor, prin satelit   
    6130.2 Servicii de distribuţie prin satelit, la domiciliu, a programelor   
    6130.20 Servicii de distribuţie prin satelit, la domiciliu, a programelor   
    619 Alte servicii de telecomunicaţii   
    6190 Alte servicii de telecomunicaţii   
    6190.1 Alte servicii de telecomunicaţii   
    6190.10 Alte servicii de telecomunicaţii   
    62 Servicii în tehnologia informaţiei, servicii de consultanţă şi alte servicii 
asemănătoare   
    620 Servicii în tehnologia informaţiei, servicii de consultanţă şi alte servicii 
asemănătoare   
    6201 Servicii de realizare a software-ului calculatoarelor   
    6201.1 Servicii de proiectare şi dezvoltare IT   
    6201.11 Servicii de proiectare şi dezvoltare IT pentru aplicaţii   
    6201.12 Servicii de proiectare şi dezvoltare IT pentru reţele şi pentru 
sisteme   
    6201.2 Servicii de elaborare de software proprii (originale)   
    6201.21 Servicii de elaborare a jocurilor de calculator (originale)   
    6201.29 Servicii de elaborare a altor produse software (originale)   
    6202 Servicii de consultanţă în tehnologia informaţiei   
    6202.1 Servicii de consultanţă în domeniul hardware-ului   
    6202.10 Servicii de consultanţă în domeniul hardware-ului   
    6202.2 Servicii de consultanţă în domeniul sistemelor şi software-ului   
    6202.20 Servicii de consultanţă în domeniul sistemelor şi software-ului   
    6202.3 Servicii de asistenţă tehnică în IT   
    6202.30 Servicii de asistenţă tehnică în IT   
    6203 Servicii de management al mijloacelor de calcul   
    6203.1 Servicii de management al mijloacelor de calcul   
    6203.11 Servicii de administrare a reţelelor   
    6203.12 Servicii de administrare a sistemelor informatice   
    6209 Alte servicii privind tehnologia informaţiei   
    6209.1 Instalarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice   
    6209.10 Instalarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice   
    6209.2 Alte servicii în domeniul tehnologiei informaţiei şi pentru 
calculatoare n.c.a   
    6209.20 Alte servicii în domeniul tehnologiei informaţiei şi pentru 
calculatoare n.c.a   
    63 Servicii informaţionale   
    631 Servicii de prelucrare a datelor, găzduire şi servicii similare; portaluri 
web   
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    6311 Servicii de prelucrare a datelor, găzduire şi servicii similare   
    6311.1 Servicii de procesare a datelor, de găzduire a aplicaţiilor şi alte 
servicii de alimentare a infrastructurii IT   
    6311.11 Servicii de procesare a datelor   
    6311.12 Servicii de găzduire a paginilor de web   
    6311.13 Servicii de alimentare a aplicaţiilor   
    6311.19 Alte servicii de găzduire şi alimentare a infrastructurii IT   
    6311.2 Vânzarea de spaţiu şi timp de publicitate pe Internet   
    6311.20 Vânzarea de spaţiu şi timp de publicitate pe Internet   
    6312 Servicii ale portalurilor web   
    6312.1 Servicii ale portalurilor web   
    6312.10 Servicii ale portalurilor web   
    6312.2 Vânzarea de spaţiu şi timp de publicitate pe portaluri web   
    6312.20 Vânzarea de spaţiu şi timp de publicitate pe portaluri web   
    639 Alte servicii informaţionale   
    6391 Servicii ale agenţiilor de ştiri   
    6391.1 Servicii ale agenţiilor de ştiri   
    6391.11 Servicii ale agenţiilor de ştiri pentru ziare şi periodice   
    6391.12 Servicii ale agenţiilor de ştiri pentru audio-vizual   
    6399 Alte servicii informaţionale n.c.a.   
    6399.1 Servicii informaţionale n.c.a.   
    6399.10 Servicii informaţionale n.c.a.   
    6399.2 Compilaţii originale de evenimente/informaţii   
    6399.20 Compilaţii originale de evenimente/informaţii   
   K SERVICII FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI   
    64 Servicii financiare, cu excepţia serviciilor de asigurare şi a fondurilor de 
pensii   
    641 Servicii de intermediere monetară   
    6411 Servicii ale băncii centrale   
    6411.1 Servicii ale băncii centrale   
    6411.10 Servicii ale băncii centrale   
    6419 Alte servicii de intermediere monetară   
    6419.1 Servicii de depozite bancare   
    6419.11 Servicii de depozite bancare pentru corporaţii şi instituţii 
deponente   
    6419.12 Servicii de depozite bancare pentru alţi deponenţi   
    6419.2 Servicii de creditare acordate de instituţiile monetare   
    6419.21 Servicii de acordare a creditelor interindustriale, de către instituţii 
monetare   
    6419.22 Servicii de acordare a creditelor de consum, de către instituţii 
monetare   
    6419.23 Servici de acordare a creditelor ipotecare rezidenţiale, de către 
instituţii monetare   
    6419.24 Servicii de acordare a creditelor ipotecare nerezidenţiale, de către 
instituţii monetare   
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    6419.25 Servicii de acordare a creditelor comerciale neipotecare, de către 
instituţii monetare   
    6419.26 Servicii privind cărţile de credit acordate de către instituţii 
monetare   
    6419.29 Alte servicii de acordare a creditelor de către instituţii monetare   
    6419.3 Alte servicii de intermediere monetară n.c.a   
    6419.30 Alte servicii de intermediere monetară n.c.a   
    642 Servicii ale holdingurilor   
    6420 Servicii ale holdingurilor   
    6420.1 Servicii ale holdingurilor   
    6420.10 Servicii ale holdingurilor   
    643 Servicii privind fondurile mutuale şi alte entităţi financiare similare   
    6430 Servicii privind fondurile mutuale şi alte entităţi financiare similare   
    6430.1 Servicii privind fondurile mutuale şi alte entităţi financiare similare   
    6430.10 Servicii privind fondurile mutuale şi alte entităţi financiare similare   
    649 Alte servicii financiare, cu excepţia asigurărilor şi fondurilor de pensii   
    6491 Servicii de leasing financiar   
    6491.1 Servicii de leasing financiar   
    6491.10 Servicii de leasing financiar   
    6492 Alte servicii de creditare   
    6492.1 Alte servicii de creditare, altele decât prin instituţii monetare   
    6492.11 Servicii de acordare a creditelor interindustriale, altele decât prin 
instituţii monetare   
    6492.12 Servicii de acordare a creditelor de consum, altele decât prin 
instituţii monetare   
    6492.13 Servicii de creditare ipotecară rezidenţială, altele decât prin 
instituţii monetare   
    6492.14 Servicii de creditare ipotecară nerezidenţială, altele decât prin 
instituţii monetare   
    6492.15 Servicii de creditare comercială neipotecară, altele decât prin 
instituţii monetare   
    6492.16 Servicii privind cărţile de credit, altele decât prin instituţii monetare   
    6492.19 Alte servicii de creditare, altele decât cele prin instituţii monetare 
n.c.a.   
    6499 Alte servicii financiare, altele decât cele de asigurări şi fonduri de 
pensii n.c.a.   
    6499.1 Alte servicii financiare, altele decât cele de asigurări şi fonduri de 
pensii n.c.a.   
    6499.11 Servicii bancare de investiţii   
    6499.19 Servicii financiare, altele decât cele de asigurări şi fonduri de 
pensii, n.c.a.   
    65 Servicii de asigurare, reasigurare şi fonduri de pensii, cu excepţia celor 
din sistemul public de asigurări sociale   
    651 Servicii de asigurări   
    6511 Servicii de asigurări de viaţă   
    6511.1 Servicii de asigurări de viaţă   
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    6511.10 Servicii de asigurări de viaţă   
    6512 Servicii de asigurări, exceptând asigurările de viaţă   
    6512.1 Servicii de asigurări de sănatate şi pentru accidente   
    6512.11 Servicii de asigurări pentru accidente   
    6512.12 Servicii de asigurări de sănătate   
    6512.2 Servicii de asigurări pentru autovehicule   
    6512.21 Servicii de asigurări a autoturismelor, răspunderea terţilor   
    6512.29 Alte servicii de asigurări pentru autoturisme   
    6512.3 Servicii de asigurări pentru transportul maritim, aerian şi alt tip de 
transport   
    6512.31 Servicii de asigurări pentru transportul feroviar   
    6512.32 Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru transportul 
aerian   
    6512.33 Alte servicii de asigurări pentru transportul aerian   
    6512.34 Servicii de asigurăre de răspundere civilă pentru transportul naval   
    6512.35 Alte servicii de asigurări pentru transportul naval   
    6512.36 Servicii de asiguări pentru marfă   
    6512.4 Servicii de asigurări pentru incendii şi alte catastrofe   
    6512.41 Servicii de asigurări pentru incendii   
    6512.49 Servicii de asigurări pentru alte catastrofe   
    6512.5 Servicii de asigurări cu răspundere civilă generală   
    6512.50 Servicii de asigurări cu răspundere civilă generală   
    6512.6 Servicii de asigurări privind creditul şi solvabilitatea lui   
    6512.61 Servicii de asigurări privind creditele   
    6512.62 Servicii de asigurări a garanţiilor   
    6512.7 Servicii de asigurări pentru călătorii şi asistenţă; cheltuieli judiciare 
şi alte pierderi financiare   
    6512.71 Servicii de asigurări pentru călătorii şi asistenţă   
    6512.72 Servicii de asigurări pentru cheltuieli judiciare   
    6512.73 Servicii de asigurări pentru diverse pierderi financiare   
    6512.9 Alte servicii de asigurare, altele decât asigurările de viaţă   
    6512.90 Alte servicii de asigurare, altele decât asigurările de viaţă   
    652 Servicii de reasigurare   
    6520 Servicii de reasigurare   
    6520.1 Servicii de reasigurare pentru asigurările de viaţă, accident şi 
sănătate   
    6520.11 Servicii de reasigurare pentru asigurările de viaţă   
    6520.12 Servicii de reasigurare pentru asigurările de accidente   
    6520.13 Servicii de reasigurare pentru asigurările de sănătate   
    6520.2 Servicii de reasigurare reasigurare a asigurărilor pentru transporturi 
şi proprietăţi   
    6520.21 Servicii de reasigurare pentru asigurările de autoturisme, 
răspunderea terţilor   
    6520.22 Alte servicii de reasigurare pentru asigurările de autoturisme   
    6520.23 Servicii de reasigurare pentru asigurările de transport maritim, 
aerian şi alte tipuri de transport   
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    6520.24 Servicii de reasigurare pentru asigurările de marfă   
    6520.25 Servicii de reasigurare pentru asigurările de incendii şi alte daune   
    6520.3 Servicii de reasigurări privind asigurările cu răspundere civilă 
generală şi solvabilitatea creditelor   
    6520.31 Servicii de reasigurări privind asigurările cu răspundere civilă 
generală   
    6520.32 Servicii de reasigurare a asigurărilor privind solvabilitatea 
(garantarea creditelor)   
    6520.4 Servicii de reasigurare a asigurărilor pentru cheltuieli juridice şi 
pentru diverse pierderi financiare   
    6520.41 Servicii de reasigurare a asigurărilor pentru cheltuieli judiciare   
    6520.42 Servicii de reasigurare a asigurărilor pentru diverse pierderi 
financiare   
    6520.5 Servicii de reasigurare a asigurărilor legate de fondul de pensii   
    6520.50 Servicii de reasigurare a asigurărilor legate de fondul de pensii   
    6520.6 Alte servicii de reasigurare a asigurărilor, cu excepţia asigurărilor de 
viaţă   
    6520.60 Alte servicii de reasigurare a asigurărilor, cu excepţia asigurărilor 
de viaţă   
    653 Servicii ale fondurilor de pensii   
    6530 Servicii ale fondurilor de pensii   
    6530.1 Servicii ale fondurilor de pensii   
    6530.11 Servicii ale fondurilor de pensii individuale   
    6530.12 Servicii ale fondurilor de pensii colective   
    66 Servicii auxiliare intermedierilor financiare şi asigurărilor   
    661 Servicii auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia asigurărilor şi 
fondurilor de pensii   
    6611 Servicii legate de administarea pieţelor financiare   
    6611.1 Servicii legate de administarea pieţelor financiare   
    6611.11 Servicii operaţionale ale pieţelor financiare   
    6611.12 Servicii de reglementare a pieţelor financiare   
    6611.19 Alte servicii legate de administrarea pieţelor financiare   
    6612 Servicii de intermediere a garanţiilor şi a mărfurilor   
    6612.1 Servicii de intermediere a garanţiilor şi a mărfurilor   
    6612.11 Servicii de intermediere a garanţiilor   
    6612.12 Servicii de intermediere a mărfurilor   
    6612.13 Servicii de schimb valutar   
    6619 Alte servicii auxiliare pentru intermedieri financiare, cu excepţia 
fondurilor de pensii şi a asigurărilor   
    6619.1 Servicii de prelucrare şi compensare a tranzacţiilor cu titluri de 
valoare   
    6619.10 Servicii de prelucrare şi compensare a tranzacţiilor cu titluri de 
valoare   
    6619.2 Servicii auxiliare referitoare la investiţiile bancare   
    6619.21 Servicii fuzionare şi achiziţionare   
    6619.22 Servicii de finanţare a societăţilor şi a capitalului de risc   
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    6619.29 Alte servicii auxiliare referitoare la investiţiile bancare   
    6619.3 Servicii fiduciare şi de custodie   
    6619.31 Servicii fiduciare   
    6619.32 Servicii de custodie   
    6619.9 Alte servicii auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia 
asigurărilor şi fondurilor de pensii   
    6619.91 Servicii de consultanţă financiară   
    6619.92 Servicii de pregătire şi compensare a tranzacţiilor financiare   
    6619.99 Alte servicii auxiliare serviciilor financiare, cu excepţia asigurărilor 
şi fondurilor de pensii   
    662 Servicii auxiliare asigurărilor şi fondurilor de pensii   
    6621 Servicii de evaluare a riscului şi pagubelor   
    6621.1 Servicii de evaluare a riscului şi pagubelor   
    6621.10 Servicii de evaluare a riscului şi pagubelor   
    6622 Servicii ale agenţiilor de asigurări şi intermedieri în asigurări   
    6622.1 Servicii ale agenţiilor şi broker-ilor de asigurări   
    6622.10 Servicii ale agenţiilor şi broker-ilor de asigurări   
    6629 Alte servicii auxiliare asigurărilor şi fondurilor de pensii   
    6629.1 Alte servicii auxiliare asigurărilor şi fondurilor de pensii   
    6629.11 Servicii de actuariat   
    6629.19 Alte servicii auxiliare asigurărilor şi fondurilor de pensii n.c.a.   
    663 Servicii de administrare a fondurilor   
    6630 Servicii de administrare a fondurilor   
    6630.1 Servicii de administrare a fondurilor   
    6630.11 Servicii de administare a portofoliului, cu excepţia fondurilor de 
pensii   
    6630.12 Servicii de administare a fondurilor de pensii   
   L SERVICII DE TRANZACŢII IMOBILIARE   
    68 Servicii de tranzacţii imobiliare   
    681 Servicii de cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare proprii   
    6810 Servicii de cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare proprii   
    6810.1 Servicii de cumpărare şi vânzare a imobilelor proprii   
    6810.11 Servicii de cumpărare şi vânzare de clădiri rezidenţiale şi a 
terenurilor aferente   
    6810.12 Servicii de cumpărare şi vânzare a bunurilor imobiliare care au mai 
mulţi proprietari (time share)   
    6810.13 Servicii de vânzare sau cumpărare de terenuri virane (libere) 
situate în zone rezidenţiale , proprii   
    6810.14 Servicii de vânzare sau cumpărare ale clădirilor nerezidenţiale 
proprii şi a terenurilor aferente acestora   
    6810.15 Servicii de vânzare sau cumpărare de terenuri virane (libere) 
situate în zone nerezidenţiale, proprii   
    682 Servicii de închiriere şi subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau în 
leasing   
    6820 Servicii de închiriere şi subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau 
în leasing   
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    6820.1 Servicii de închiriere şi subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii 
sau în leasing   
    6820.11 Servicii de închiriere şi subînchiriere a bunurilor rezidenţiale proprii 
sau în leasing   
    6820.12 Servicii de închiriere şi subînchiriere a bunurilor nerezidenţiale 
proprii sau în leasing   
    683 Servicii ale agenţiilor imobiliare pe bază de tarif sau contract   
    6831 Servicii ale agenţiilor imobiliare pe bază de tarif sau contract   
    6831.1 Servicii ale agenţiilor imobiliare pe bază de tarif sau contract   
    6831.11 Servicii de vânzare a clădirilor rezidenţiale şi a terenurilor aferente 
pe bază de tarif sau contract, cu excepţia proprietăţilor care au mai mulţi 
proprietari (time share)   
    6831.12 Servicii de vânzare a proprietăţilor în regim time share, pe bază de 
tarif sau contract   
    6831.13 Servicii de vânzare a terenurilor virane (libere) situate în zone 
rezidenţiale, pe bază de tarif sau contract   
    6831.14 Servicii de vânzare a clădirilor nerezidenţiale şi a terenurilor 
aferente acestora, pe bază de tarif sau contract   
    6831.15 Servicii de vânzare a terenurilor virane (libere) situate în zone 
nerezidenţiale, pe bază de tarif sau contract   
    6831.16 Servicii de evaluare a proprietăţilor imobiliare, pe bază de tarif sau 
contract   
    6832 Servicii de administrare a bunurilor imobiliare, pe bază de tarif sau 
contract   
    6832.1 Servicii de administrare a bunurilor imobiliare, pe bază de tarif sau 
contract   
    6832.11 Servicii de administrare a proprietăţilor rezidenţiale, pe bază de 
tarif sau contract, cu excepţia celor cu mai mulţi proprietari (time share)   
    6832.12 Servicii de administrare a proprietăţilor cu mai mulţi proprietari 
(time share), pe bază de contract sau tarif   
    6832.13 Servicii de administrare a proprietăţilor nerezidenţiale, pe bază de 
contract sau tarif   
   M SERVICII PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE   
    69 Servicii juridice şi de contabilitate   
    691 Servicii juridice   
    6910 Servicii juridice   
    6910.1 Servicii juridice   
    6910.11 Servicii de consultanţă şi reprezentare juridică cu privire la dreptul 
penal   
    6910.12 Servicii de consultanţă şi reprezentare juridică în procedurile 
judecătoreşti privind legislaţia comercială   
    6910.13 Servicii de consultanţă şi reprezentare juridică în procedurile 
judecătoreşti privind legislaţia muncii   
    6910.14 Servicii de consultanţă şi reprezentare juridică cu privire la dreptul 
civil   
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    6910.15 Servicii de consultanţă în materie de brevete de invenţii şi drepturi 
de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală   
    6910.16 Servicii notariale   
    6910.17 Servicii de arbitraj şi conciliere   
    6910.18 Servicii de consultanţă juridică privind licitaţiile   
    6910.19 Alte servicii juridice   
    692 Servicii de contabilitate şi audit financiar; servicii de consultanţă în 
domeniul fiscal   
    6920 Servicii de contabilitate şi audit financiar; servicii de consultanţă în 
domeniul fiscal   
    6920.1 Servicii de audit financiar   
    6920.10 Servicii de audit financiar   
    6920.2 Servicii de contabilitate   
    6920.21 Servicii de analiză şi verificări contabile   
    6920.22 Servicii de întocmire a declaraţiilor financiare   
    6920.23 Servicii de ţinere a registrelor/evidenţelor contabile   
    6920.24 Servicii de întocmire/întreţinere a statelor de plată (contabilitate 
salarială)   
    6920.29 Alte servicii contabile   
    6920.3 Servicii de consultanţă în domeniul fiscal   
    6920.31 Servicii de pregătire şi consultanţă în domeniul fiscal, pentru 
persoane juridice   
    6920.32 Servicii de pregătire şi consultanţă în domeniul fiscal, pentru 
persoane fizice   
    6920.4 Servicii de consultanţă privind insolvabilitatea şi administrarea 
judiciară   
    6920.40 Servicii de consultanţă privind insolvabilitatea şi administrarea 
judiciară   
    70 Servicii de management al direcţiilor (centralelor); servicii de consultanţă 
managerială   
    701 Servicii de management al direcţiilor (centralelor)   
    7010 Servicii de management al direcţiilor (centralelor)   
    7010.1 Servicii de management al direcţiilor (centralelor)   
    7010.10 Servicii de management al direcţiilor (centralelor)   
    702 Servicii de consultanţă managerială   
    7021 Servicii de consultaţii în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării   
    7021.1 Servicii de consultaţii în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării   
    7021.10 Servicii de consultaţii în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării   
    7022 Servicii de consultanţă pentru afaceri şi management   
    7022.1 Servicii de consultanţă pentru managementul afacerilor   
    7022.11 Servicii de consultanţă pentru managementul strategic   
    7022.12 Servicii de consultanţă pentru managementul financiar (cu 
excepţia impozitelor pe societate)   
    7022.13 Servicii de consultanţă pentru managementul marketingului   
    7022.14 Servicii de consultanţă pentru managementul resurselor umane   
    7022.15 Servicii de consultanţă pentru managementul producţiei   
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    7022.16 Servicii de consultanţă pentru managementul sistemului de 
aprovizionare şi pentru alte tipuri de management   
    7022.17 Servicii de consultanţă pentru managementul proceselor de 
afaceri   
    7022.2 Alte servicii de management al proiectelor, cu excepţia proiectelor 
pentru construcţii   
    7022.20 Alte servicii de management al proiectelor, cu excepţia proiectelor 
pentru construcţii   
    7022.3 Alte servicii de consultanţă de afaceri   
    7022.30 Alte servicii de consultanţă de afaceri   
    71 Servicii de inginerie şi arhitectură; analize şi testări tehnice   
    711 Servicii de inginerie şi arhitectură; analize şi testări tehnice ale 
acestora   
    7111 Servicii de arhitectură   
    7111.1 Planuri şi desene tehnice pentru arhitectură   
    7111.10 Planuri şi desene tehnice pentru arhitectură   
    7111.2 Servicii de arhitectură pentru clădiri   
    7111.21 Servicii de arhitectură pentru proiectele de clădiri rezidenţiale   
    7111.22 Servicii de arhitectură pentru proiectele de clădiri nerezidenţiale   
    7111.23 Servicii de arhitectură pentru restaurări ale monumentelor istorice   
    7111.24 Servicii de consultanţă în arhitectuă   
    7111.3 Servicii de planificare urbană şi rurală   
    7111.31 Servicii de planificare urbană   
    7111.32 Servicii de planificare rurală funciară   
    7111.33 Servicii de proiectare urbanistică   
    7111.4 Servicii de arhitectură peisagistică şi servicii de consultanţă în 
arhitectură   
    7111.41 Servicii de arhitectură peisagistică   
    7111.42 Servicii de consultanţă în arhitectura peisagistică   
    7112 Servicii de inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de 
acestea   
    7112.1 Servicii de proiectare tehnică   
    7112.11 Servicii de consultanţă în proiectarea tehnică (inginerie)   
    7112.12 Servicii de proiectare tehnică (inginerie) pentru proiectele de 
clădiri   
    7112.13 Servicii de proiectare tehnică (inginerie) pentru centrale electrice   
    7112.14 Servicii de proiectare tehnică (inginerie) pentru proiectele dedicate 
transporturilor   
    7112.15 Servicii de proiectare tehnică (inginerie) pentru proiecte de 
management al deşeurilor (periculoase şi nepericuloase)   
    7112.16 Servicii de proiectare tehnică (inginerie) pentru lucrările de 
alimentare cu apă, canalizare şi drenaj   
    7112.17 Servicii de proiectare tehnică (inginerie) pentru proiecte industriale   
    7112.18 Servicii de proiectare tehnică (inginerie) pentru lucrările de 
telecomunicaţii si tele/radiodifuziune   
    7112.19 Servicii de proiectare tehnică (inginerie) pentru alte lucrări   
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    7112.2 Servicii de management al proiectelor pentru construcţii   
    7112.20 Servicii de management al proiectelor pentru construcţii   
    7112.3 Servicii de prospectare şi consultanţă geologică şi geofizică; alte 
servicii de prospectare legate de acestea   
    7112.31 Servicii de consultanţă geologică şi geofizică   
    7112.32 Servicii de geofizică   
    7112.33 Servicii de cercetare şi evaluare mineralogică   
    7112.34 Servicii de prospectare a suprafeţei terestre   
    7112.35 Servicii de întocmire a hărţilor   
    712 Servicii de testări şi analize tehnice   
    7120 Servicii de testări şi analize tehnice   
    7120.1 Servicii de testări şi analize tehnice   
    7120.11 Servicii de verificare şi analiză a compoziţiei şi purităţii 
materialelor   
    7120.12 Servicii de verificare şi analiză a proprietăţilor fizice ale 
materialelor   
    7120.13 Servicii de verificare şi analiză a sistemelor electrice şi mecanice 
integrate   
    7120.14 Servicii de inspecţii tehnice ale vehiculelor de transport rutier   
    7120.19 Alte servicii de testare şi analiză tehnică   
    72 Servicii de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică   
    720 Servicii de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică   
    7200 Servicii de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică   
    7200.1 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală interdisciplinară   
    7200.11 Servicii de cercetare fundamentală interdisciplinară   
    7200.12 Servicii de cercetare aplicată interdisciplinară   
    7200.13 Servicii de dezvoltare experimentală interdisciplinare   
    7200.2 Lucrări originale de cercetare/dezvoltare interdisciplinară   
    7200.20 Lucrări originale de cercetare/dezvoltare interdisciplinară   
    721 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în ştiinţele naturii şi 
inginerie   
    7211 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în biotehnologie   
    7211.1 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în biotehnologie 
privind sănătatea   
    7211.11 Servicii de cercetare fundamentală în domeniul biotehnologiei 
privind sănătatea   
    7211.12 Servicii de cercetare aplicată în domeniul biotehnologiei privind 
sănătatea   
    7211.13 Servicii de dezvoltare experimentală în domeniul biotehnologiei 
privind sănătatea   
    7211.2 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în domeniul 
biotehnologie mediului şi industriei   
    7211.21 Servicii de cercetare fundamentală în domeniul biotehnologiei 
mediului şi industriei   
    7211.22 Servicii de cercetare aplicată în domeniul biotehnologiei mediului şi 
industriei   
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    7211.23 Servicii de dezvoltare experimentală în domeniul biotehnologiei 
mediului şi industriei   
    7211.3 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în domeniul 
biotehnologiilor agricole   
    7211.31 Servicii de cercetare fundamentală în domeniul biotehnologiilor 
agricole   
    7211.32 Servicii de cercetare aplicată în domeniul biotehnologiilor agricole   
    7211.33 Servicii de dezvoltare experimentală în domeniul biotehnologiilor 
agricole   
    7211.4 Lucrări originale de cercetare/dezvoltare în domeniul biotehnologiei   
    7211.40 Lucrări originale de cercetare/dezvoltare în domeniul 
biotehnologiei   
    7219 Alte servicii de cercetare şi dezvoltare experiementală în ştiinţe 
naturale şi inginerie   
    7219.1 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în domeniul 
ştiinţelor fizice   
    7219.11 Servicii de cercetare fundamentală în domeniul ştiinţelor fizice   
    7219.12 Servicii de cercetare aplicată în domeniul ştiinţelor fizice   
    7219.13 Servicii de dezvoltare experimentală în domeniul ştiinţelor fizice   
    7219.2 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în chimie şi 
biologie   
    7219.21 Servicii de cercetare fundamentală în chimie şi biologie   
    7219.22 Servicii de cercetare aplicată în chimie şi biologie   
    7219.23 Servicii de dezvoltare experimentală în chimie şi biologie   
    7219.3 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în inginerie şi 
tehnologie, cu excepţia biotehnologiei   
    7219.31 Servicii de cercetare fundamentală în inginerie şi tehnologie, cu 
excepţia biotehnologiei   
    7219.32 Servicii de cercetare aplicată în inginerie şi tehnologie, cu excepţia 
biotehnologiei   
    7219.33 Servicii de dezvoltare experimentală în inginerie şi tehnologie, cu 
excepţia biotehnologiei   
    7219.4 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în ştiinţe medicale 
şi farmaceutice   
    7219.41 Servicii de cercetare fundamentală în ştiinţe medicale şi 
farmaceutice   
    7219.42 Servicii de cercetare aplicată în ştiinţe medicale şi farmaceutice   
    7219.43 Servicii de dezvoltare experimentală în ştiinţe medicale şi 
farmaceutice   
    7219.5 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în ştiinţe agricole   
    7219.51 Servicii de cercetare fundamentală în ştiinţe agricole   
    7219.52 Servicii de cercetare aplicată în ştiinţe agricole   
    7219.53 Servicii de dezvoltare experimentală în ştiinţe agricole   
    7219.6 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în alte ştiinţe 
naturale   
    7219.61 Servicii de cercetare fundamentală în alte ştiinţe naturale   
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    7219.62 Servicii de cercetare aplicată în alte ştiinţe naturale   
    7219.63 Servicii de dezvoltare experimentală în alte ştiinţe naturale   
    7219.7 Lucrări originale de cercetare/dezvoltare în ştiinţe naturale şi 
inginerie   
    7219.70 Lucrări originale de cercetare/dezvoltare în ştiinţe naturale şi 
inginerie   
    722 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în ştiinţe sociale şi 
umaniste   
    7220 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în ştiinţe sociale şi 
umaniste   
    7220.1 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în domeniul 
psihologiei   
    7220.11 Servicii de cercetare fundamentală în psihologie   
    7220.12 Servicii de cercetare aplicată în psihologie   
    7220.13 Servicii de dezvoltare experimentală în psihologie   
    7220.2 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în domeniul 
ştiinţelor juridice   
    7220.21 Servicii de cercetare fundamentală în domeniul ştiinţelor juridice   
    7220.22 Servicii de cercetare aplicată în domeniul ştiinţelor juridice   
    7220.23 Servicii de dezvoltare experimentală în domeniul ştiinţelor juridice   
    7220.3 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în domeniul 
lingvisticii şi al literaturii   
    7220.31 Servicii de cercetare fundamentală în domeniul lingvisticii şi al 
literaturii   
    7220.32 Servicii de cercetare aplicată în domeniul lingvisticii şi al literaturii   
    7220.33 Servicii de dezvoltare experimentală în domeniul lingvisticii şi al 
literaturii   
    7220.4 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în alte ştiinţe 
sociale şi umaniste   
    7220.41 Servicii de cercetare fundamentală în alte ştiinţe sociale şi 
umaniste   
    7220.42 Servicii de cercetare aplicată în alte ştiinţe sociale şi umaniste   
    7220.43 Servicii de dezvoltare experimentală în alte ştiinţe sociale şi 
umaniste   
    7220.5 Servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în domeniul 
economic   
    7220.51 Servicii de cercetare fundamentală în domeniul economic   
    7220.52 Servicii de cercetare aplicată în domeniul economic   
    7220.53 Servicii de dezvoltare experimentală în domeniul economic   
    7220.6 Lucrări originale de cercetare/dezvoltare în ştiinţe sociale şi 
umaniste   
    7220.60 Lucrări originale de cercetare/dezvoltare în ştiinţe sociale şi 
umaniste   
    73 Servicii de publicitate şi cercetare de piaţă   
    731 Servicii de publicitate   
    7311 Servicii prestate de agenţiile de publicitate   
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    7311.1 Servicii prestate de agenţiile de publicitate   
    7311.11 Servicii complete de publicitate   
    7311.12 Servicii de marketing direct şi de informare prin poştă   
    7311.13 Servicii de proiectare publicitară şi dezvoltarea conceptelor 
publicitare   
    7311.19 Alte servicii de publicitate   
    7312 Servicii de reprezentare prin media   
    7312.1 Vânzarea spaţiului sau timpului publicitar pe bază de tarif sau 
contract   
    7312.11 Vânzarea spaţiului publicitar, pe bază de tarif sau contract, din 
materialele tipărite   
    7312.12 Vânzarea spaţiului şi timpului publicitar de la TV sau radio, pe 
bază de tarif sau contract   
    7312.13 Vânzarea spaţiului şi timpului publicitar pe Internet, pe bază de 
tarif sau contract   
    7312.14 Vânzarea de publicitate referitoare la evenimente   
    7312.19 Alte servicii de vânzare a spaţiului şi timpului de publicitate, pe 
bază de tarif sau contract   
    7312.2 Servicii de revânzare a spaţiului şi timpului de publicitate, pe bază 
de tarif sau contract   
    7312.20 Servicii de revânzare a spaţiului şi timpului de publicitate, pe bază 
de tarif sau contract   
    732 Servicii de cercetare de piaţă şi de sondare a opiniei publice   
    7320 Servicii de cercetare de piaţă şi de sondare a opiniei publice   
    7320.1 Servicii de cercetare a pieţei şi servicii similare   
    7320.11 Servicii de cercetare a pieţei; anchete calitative   
    7320.12 Servicii de cercetare a pieţei; anchete cantitative realizate ad-hoc   
    7320.13 Servicii de cercetare a pieţei; anchete cantitative realizate periodic   
    7320.14 Servicii de cercetare a pieţei cu excepţia anchetelor   
    7320.19 Alte servicii de cercetare a pieţei   
    7320.2 Servicii de sondare a opiniei publice   
    7320.20 Servicii de sondare a opiniei publice   
    74 Alte servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice   
    741 Servicii de design specializat   
    7410 Servicii de design specializat   
    7410.1 Servicii de design interior, industrial şi alte tipuri de design 
specializat   
    7410.11 Servicii de design interior   
    7410.12 Servicii de design industrial   
    7410.19 Alte servicii de design specializat   
    7410.2 Servicii de design de autor (originale)   
    7410.20 Servicii de design de autor (originale)   
    742 Servicii fotografice   
    7420 Servicii fotografice   
    7420.1 Plăci fotografice, filme, altele decât cele cinematografice, expuse   
    7420.11 Plăci fotografice şi filme, expuse dar nedevelopate   
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    7420.12 Plăci fotografice şi filme, expuse şi developate pentru reproducere 
offset   
    7420.19 Alte plăci fotografice şi filme, expuse şi developate   
    7420.2 Servicii de fotografiere specializată   
    7420.21 Servicii de fotografiere a portretelor   
    7420.22 Servicii de fotografiere publicitară şi servicii legate de acestea   
    7420.23 Servicii fotografice şi video pentru evenimente   
    7420.24 Servicii de fotografiere aeriană   
    7420.29 Alte servicii de fotografiere specializată   
    7420.3 Alte servicii de fotografiere   
    7420.31 Servicii de prelucrare a materialelor fotografice   
    7420.32 Servicii de restaurare şi retuşare a fotografiilor   
    7420.39 Alte servicii de fotografiere n.c.a   
    743 Servicii de traducere şi interpretare   
    7430 Servicii de traducere şi interpretare   
    7430.1 Servicii de traducere şi interpretare   
    7430.11 Servicii de traducere   
    7430.12 Servicii de interpretare   
    749 Alte servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a   
    7490 Alte servicii profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a   
    7490.1 Servicii auxiliare profesionale, tehnice şi servicii de consultanţă 
n.c.a.   
    7490.11 Servicii de informare privind verificarea facturilor şi a preţului 
navlului   
    7490.12 Servicii de expertiză şi intermediere, altele decât cele imobiliare 
sau de asigurări   
    7490.13 Servicii de consultanţă în ceea ce priveşte mediul înconjurător   
    7490.14 Servicii de meteorologie şi prognoză a vremii   
    7490.15 Servicii de consultanţă în domeniul securităţii   
    7490.19 Alte servicii de consultanţă ştiinţifică şi tehnică n.c.a.   
    7490.2 Alte servicii profesionale, tehnice şi de afaceri n.c.a   
    7490.20 Alte servicii profesionale, tehnice şi de afaceri n.c.a   
    75 Servicii veterinare   
    750 Servicii veterinare   
    7500 Servicii veterinare   
    7500.1 Servicii veterinare   
    7500.11 Servicii veterinare pentru animale de companie   
    7500.12 Servicii veterinare pentru animale de fermă   
    7500.19 Alte servicii veterinare   
   N SERVICII ADMINISTRATIVE   
    77 Servicii de închiriere şi leasing   
    771 Servicii de închiriere şi leasing pentru autovehicule   
    7711 Servicii de închiriere şi leasing pentru automobile şi autovehicule 
rutiere uşoare   
    7711.1 Servicii de închiriere şi leasing pentru automobile şi autovehicule 
rutiere uşoare   
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    7711.10 Servicii de închiriere şi leasing pentru automobile şi autovehicule 
rutiere uşoare   
    7712 Servicii de închiriere şi leasing pentru autovehicule rutiere grele   
    7712.1 Servicii de închiriere şi leasing pentru autovehicule rutiere grele   
    7712.11 Servicii de închiriere şi leasing a vehiculelor de transport de bunuri, 
fără şofer   
    7712.19 Servicii de închiriere şi leasing a altor echipamente de transport 
terestru, fără şofer   
    772 Servicii de închiriere şi leasing a bunurilor personale şi gospodăreşti   
    7721 Servicii de închiriere şi leasing a echipamentelor sportive şi 
recreative   
    7721.1 Servicii de închiriere şi leasing a echipamentelor sportive şi 
recreative   
    7721.10 Servicii de închiriere şi leasing a echipamentelor sportive şi 
recreative   
    7722 Servicii de închiriere a casetelor video şi discurilor (CD-uri, DVD-uri)   
    7722.1 Servicii de închiriere a casetelor video şi discurilor (CD-uri, DVD-
uri)   
    7722.10 Servicii de închiriere a casetelor video şi discurilor (CD-uri, DVD-
uri)   
    7729 Servicii de închiriere şi leasing a altor bunuri personale şi 
gospodăreşti   
    7729.1 Servicii de închiriere şi leasing a altor bunuri personale şi 
gospodăreşti   
    7729.11 Servicii de închiriere şi leasing a televizoarelor, radiourilor, 
magnetoscoapelor şi a echipamentelor şi accesoriilor acestora   
    7729.12 Servicii de închiriere şi leasing a mobilierului şi a altor echipamente 
gospodăreşti   
    7729.13 Servicii de închiriere şi leasing a instrumentelor muzicale   
    7729.14 Servicii de închiriere şi leasing a lenjeriei de casă   
    7729.15 Servicii de închiriere şi leasing a materialelor textile, îmbrăcămintei 
şi încălţămintei   
    7729.16 Servicii de închiriere şi leasing a maşinilor şi echipamentelor 
pentru bricolaj   
    7729.19 Servicii de închiriere şi leasing a altor bunuri personale şi 
gospodăreşti n.c.a   
    773 Servicii de închiriere şi leasing a altor maşini, echipamente şi bunuri 
tangibile   
    7731 Servicii de închiriere şi leasing a maşinilor şi echipamentelor agricole   
    7731.1 Servicii de închiriere şi leasing a maşinilor şi echipamentelor 
agricole   
    7731.10 Servicii de închiriere şi leasing a maşinilor şi echipamentelor 
agricole   
    7732 Servicii de închiriere şi leasing a maşinilor şi echipamentelor pentru 
construcţii   
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    7732.1 Servicii de închiriere şi leasing a maşinilor şi echipamentelor pentru 
construcţii   
    7732.10 Servicii de închiriere şi leasing a maşinilor şi echipamentelor 
pentru construcţii   
    7733 Servicii de închiriere şi leasing a maşinilor şi echipamentelor de birou 
(inclusiv calculatoare)   
    7733.1 Servicii de închiriere şi leasing a maşinilor şi echipamentelor de 
birou (inclusiv calculatoare)   
    7733.11 Servicii de închiriere şi leasing a maşinilor şi echipamentelor de 
birou (exceptând calculatoarele)   
    7733.12 Servicii de închiriere şi leasing a calculatoarelor   
    7734 Servicii de închiriere şi leasing a echipamentelor de transport pe apă   
    7734.1 Servicii de închiriere şi leasing a echipamentelor de transport pe 
apă   
    7734.10 Servicii de închiriere şi leasing a echipamentelor de transport pe 
apă   
    7735 Servicii de închiriere şi leasing a echipamentelor de transport aerian   
    7735.1 Servicii de închiriere şi leasing a echipamentelor de transport 
aerian   
    7735.10 Servicii de închiriere şi leasing a echipamentelor de transport 
aerian   
    7739 Servicii de închiriere şi leasing a altor maşini, echipamente şi bunuri 
tangibile n.c.a.   
    7739.1 Servicii de închiriere şi leasing a altor maşini, echipamente şi bunuri 
tangibile n.c.a.   
    7739.11 Servicii de închiriere şi leasing a vehiculelor de cale ferată   
    7739.12 Servicii de închiriere şi leasing a containerelor   
    7739.13 Servicii de închiriere şi leasing a motocicletelor, rulotelor şi 
autovehiculelor de campare   
    7739.14 Servicii de închiriere şi leasing a echipamentelor de 
telecomunicaţii   
    7739.19 Servicii de închiriere şi leasing a altor maşini, echipamente fără 
operator şi a altor bunuri materiale n.c.a.   
    774 Servicii de licenţiere pentru dreptul de utilizare a proprietăţii intelectuale 
şi a altor produse asemănătoare, cu excepţia dreptului de copyright   
    7740 Servicii de licenţiere pentru dreptul de utilizare a proprietăţii 
intelectuale şi a altor produse asemănătoare, cu excepţia dreptului de 
copyright   
    7740.1 Servicii de licenţiere pentru dreptul de utilizare a proprietăţii 
intelectuale şi a altor produse asemănătoare, cu excepţia dreptului de 
copyright   
    7740.11 Servicii de licenţiere pentru dreptul de utilizare a produselor 
realizate din activităţi de cercetare/dezvoltare   
    7740.12 Servicii de licenţiere pentru dreptul de utilizare a marcilor 
înregistrate şi a francizelor   
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    7740.13 Servicii de licenţiere pentru dreptul de a utiliza rezultatele 
exploatărilor şi evaluărilor minerale   
    7740.14 Mărci înregistrate şi francize   
    7740.19 Servicii de licenţiere pentru dreptul de utilizare a proprietăţii 
intelectuale şi a altor produse asemănătoare, cu excepţia dreptului de 
copyright   
    78 Servicii privind forţa de muncă   
    781 Servicii ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă   
    7810 Servicii ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă   
    7810.1 Servicii ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă   
    7810.11 Servicii de recrutare şi selecţie a forţei de muncă   
    7810.12 Servicii de plasare permanentă, altele decât serviciile de recrutare 
şi selecţie a forţei de muncă   
    782 Servicii ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă   
    7820 Servicii ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă   
    7820.1 Servicii ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă   
    7820.11 Servicii ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă 
pentru asigurarea personalului în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor   
    7820.12 Servicii ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă 
pentru asigurarea personalului pentru posturi de birou   
    7820.13 Servicii ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă 
pentru asigurarea personalului în domeniul comercial   
    7820.14 Servicii ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă 
pentru asigurarea personalului în activităţi de transport, depozitare, logistică 
sau a muncitorilor industriali   
    7820.15 Servicii ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă 
pentru asigurarea personalului în domeniul activităţilor din hoteluri şi 
restaurante   
    7820.16 Servicii ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă 
pentru asigurarea personalului în domeniul medical   
    7820.19 Servicii ale agenţiilor de plasare temporară a forţei de muncă 
pentru alte categorii de personal   
    783 Alte servicii de plasare a forţei de muncă   
    7830 Alte servicii de plasare a forţei de muncă   
    7830.1 Alte servicii de plasare a forţei de muncă   
    7830.11 Alte servicii de plasare a forţei de muncă pentru asigurarea 
personalului în domeniul informaticii şi telecomunicaţiilor   
    7830.12 Alte servicii de plasare a forţei de muncă pentru asigurarea 
personalului în activităţi de birou   
    7830.13 Alte servicii de plasare a forţei de muncă pentru asigurarea 
personalului în domeniul comercial   
    7830.14 Alte servicii de plasare a forţei de muncă în activităţi de transport, 
depozitare, logistică sau a muncitorilor industriali   
    7830.15 Alte servicii de plasare a forţei de muncă în domeniul activităţilor 
din hoteluri şi restaurante   
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    7830.16 Alte servicii de plasare a forţei de muncă în domeniul activităţilor 
medicale   
    7830.19 Alte servicii de plasare a forţei de muncă pentru alte categorii de 
personal n.c.a   
    79 Servicii ale agenţiilor de turism, tur-operatori şi alte servicii de rezervare   
    791 Servicii ale agenţiilor de turism şi ale tur-operatorilor   
    7911 Servicii ale agenţiilor de turism   
    7911.1 Servicii ale agenţiilor de turism pentru rezervarea transportului   
    7911.11 Servicii de rezervare pentru transport aerian   
    7911.12 Servicii de rezervare pentru transport pe calea ferată   
    7911.13 Servicii de rezervare pentru autobuze   
    7911.14 Servicii de rezervare pentru închirierea de vehicule   
    7911.19 Alte servicii ale agenţiilor de turism pentru rezervarea mijloacelor 
de transport   
    7911.2 Servicii ale agenţiilor de turism pentru rezervarea cazării, 
croazierelor şi a pachetelor turistice complete   
    7911.21 Servicii ale agenţiilor de turism pentru rezervarea cazării   
    7911.22 Servicii ale agenţiilor de turism pentru rezervarea croazierelor   
    7911.23 Servicii ale agenţiilor de turism pentru rezervarea a pachetelor 
turistice complete   
    7912 Servicii ale tur-operatorilor   
    7912.1 Servicii ale tur-operatorilor   
    7912.11 Servicii ale tur-operatorilor pentru organizarea şi pregătirea 
excursiilor   
    7912.12 Servicii de management al excursiilor   
    799 Alte servicii de rezervare şi similare   
    7990 Alte servicii de rezervare şi similare   
    7990.1 Servicii de promovare turistică şi informare a vizitatorilor   
    7990.11 Servicii de promovare turistică   
    7990.12 Servicii de informare a vizitatorilor   
    7990.2 Servicii de ghid turistic   
    7990.20 Servicii de ghid turistic   
    7990.3 Alte servicii de rezervare n.c.a   
    7990.31 Servicii de schimburi time-share   
    7990.32 Servicii de rezervare pentru săli de conferinţe, congrese şi săli de 
expoziţii   
    7990.39 Servicii de rezervare de bilete la evenimente, activităţi recreative, 
spectacole şi alte servicii de rezervări n.c.a   
    80 Servicii de securitate şi investigaţie   
    801 Servicii private de securitate   
    8010 Servicii private de securitate   
    8010.1 Servicii private de securitate   
    8010.11 Servicii de asigurare a securităţii transporturilor de valori cu maşini 
blindate   
    8010.12 Servicii de pază   
    8010.19 Alte servicii de securitate   
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    802 Servicii pentru sistemele de securizare   
    8020 Servicii pentru sistemele de securizare   
    8020.1 Servicii pentru sistemele de securizare   
    8020.10 Servicii pentru sistemele de securizare   
    803 Servicii de investigaţie   
    8030 Servicii de investigaţie   
    8030.1 Servicii de investigaţie   
    8030.10 Servicii de investigaţie   
    81 Servicii de întreţinere a clădirilor şi peisagisticii   
    811 Servicii suport combinate   
    8110 Servicii suport combinate   
    8110.1 Servicii suport combinate   
    8110.10 Servicii suport combinate   
    812 Servicii de curăţenie   
    8121 Servicii generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor   
    8121.1 Servicii generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor   
    8121.11 Servicii generale (nespecializate) de curţenie la domiciliu   
    8121.12 Alte servicii generale (nespecializate) de curţenie în clădiri   
    8122 Alte servicii de curăţenie a clădirilor şi curăţenie industrială   
    8122.1 Servicii de curăţenie industrială   
    8122.11 Servicii de curăţare a ferestrelor   
    8122.12 Servicii de curăţenie specializată   
    8122.13 Servicii de curăţare a sobelor şi coşurilor   
    8129 Alte servicii de curăţenie   
    8129.1 Alte servicii de curăţenie   
    8129.11 Servicii de dezinfectare, dezinsecţie şi deratizare   
    8129.12 Servicii de măturat şi de îndepărtare a zăpezii   
    8129.13 Alte servicii de salubritate   
    8129.19 Alte servicii de curăţenie n.c.a   
    813 Servicii de întreţinere peisagistică   
    8130 Servicii de întreţinere peisagistică   
    8130.1 Servicii de întreţinere peisagistică   
    8130.11 Servicii de întreţinere a grădinilor   
    8130.12 Alte servicii de întreţinere peisagistică   
    82 Alte servicii de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii 
prestate în principal întreprinderilor   
    821 Servicii de secretariat şi servicii suport   
    8211 Servicii de secretariat combinate   
    8211.1 Servicii de secretariat combinate   
    8211.10 Servicii de secretariat combinate   
    8219 Servicii de fotocopiere, pregătire de documente şi alte servicii 
specializate de secretariat   
    8219.1 Servicii de fotocopiere, pregătire de documente şi alte servicii 
specializate de secretariat   
    8219.11 Servicii de multiplicare   
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    8219.12 Servicii de redactare a listelor de adrese şi servicii de 
corespondenţă   
    8219.13 Servicii de pregătire a documentelor şi alte servicii specializate de 
secretariat   
    822 Servicii ale centrelor de intermediere telefonică (call centre)   
    8220 Servicii ale centrelor de intermediere telefonică (call centre)   
    8220.1 Servicii ale centrelor de intermediere telefonică (call centre)   
    8220.10 Servicii ale centrelor de intermediere telefonică (call centre)   
    823 Servicii de organizare a congreselor şi expoziţiilor   
    8230 Servicii de organizare a congreselor şi expoziţiilor   
    8230.1 Servicii de organizare a congreselor şi expoziţiilor   
    8230.11 Servicii de organizare a congreselor   
    8230.12 Servicii de organizare a expoziţiilor şi târgurilor   
    829 Servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.   
    8291 Servicii ale agenţiilor de colectare şi a biroului de raportare a 
creditelor   
    8291.1 Servicii ale agenţiilor de colectare şi a biroului de raportare a 
creditelor   
    8291.11 Servicii de informare financiară cu privire la clienţi (raportare a 
creditelor)   
    8291.12 Servicii ale agenţiilor de recuperare   
    8292 Servicii de ambalare   
    8292.1 Servicii de ambalare   
    8292.10 Servicii de ambalare   
    8299 Alte servicii de sprijin comercial n.c.a.   
    8299.1 Alte servicii de sprijin comercial n.c.a.   
    8299.11 Servicii de înregistrare şi stenodactilografie   
    8299.12 Servicii de preluare/transmitere a apelurilor telefonice   
    8299.19 Alte servicii de sprijin pentru afaceri n.c.a   
   O SERVICII DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; SERVICII DE 
PROTECŢIE SOCIALĂ OBLIGATORII   
    84 Servicii de administraţie publică şi apărare; servicii de asigurări sociale 
obligatorii   
    841 Servicii de administraţie publică generală, economică şi socială   
    8411 Servicii de administraţie publică generală   
    8411.1 Servicii publice generale (totale)   
    8411.11 Servicii executive şi legislative   
    8411.12 Servicii financiare şi fiscale   
    8411.13 Servicii generale de planificare economică, socială şi servicii 
statistice   
    8411.14 Servicii guvernamentale privind cercetarea fundamentală   
    8411.19 Alte servicii ale administraţiei publice generale n.c.a.   
    8411.2 Servicii suport pentru activităţi guvernamentale   
    8411.21 Servicii de administrare şi gestionare a personalului din 
administraţie   
    8411.29 Alte servicii suport pentru activităţi guvernamentale   
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    8412 Servicii de administrare a activităţii din domeniile: sănătate, 
învăţământ, cultură şi alte activităţi sociale (excluzând protecţia socială)   
    8412.1 Servicii de administrare a activităţii din domeniile: sănătate, 
învăţământ, cultură şi alte activităţi sociale (excluzând protecţia socială)   
    8412.11 Servicii administrative în domeniul învăţământului   
    8412.12 Servicii administrative în domeniul sănătăţii   
    8412.13 Servicii administrative locative şi de dezvoltare comunitară   
    8412.14 Servicii administrative privind activităţile recreative, culturale şi 
religioase   
    8413 Servicii administrative pentru eficientizarea activităţilor economice   
    8413.1 Servicii administrative pentru eficientizarea activităţilor economice   
    8413.11 Servicii administrative anexe în domeniul agriculturii, silviculturii, 
pescuitului şi vânătorii   
    8413.12 Servicii administrative aferente domeniului energetic şi 
combustibililor   
    8413.13 Servicii administrative aferente industriei miniere şi a resurselor 
minerale, industriei prelucrătoare şi de construcţii   
    8413.14 Servicii administrative asociate transporturilor şi comunicaţiilor   
    8413.15 Servicii administrative asociate comerţului, activităţii hoteliere şi a 
restaurantelor   
    8413.16 Servicii administrative asociate turismului   
    8413.17 Servicii administrative multiple   
    8413.18 Servicii administrative generale asociate activităţilor economice, 
comerciale şi a celor privind forţa de muncă   
    842 Servicii pentru societate   
    8421 Servicii în domeniul afacerilor externe   
    8421.1 Servicii în domeniul afacerilor externe   
    8421.11 Servicii administrative în domeniul afacerilor externe, servicii 
diplomatice şi consulare în străinătate   
    8421.12 Servicii de ajutorare economică pentru străinătate   
    8421.13 Servicii de ajutor militar furnizat în străinătate   
    8422 Servicii de apărare   
    8422.1 Servicii de apărare   
    8422.11 Servicii de apărare militară   
    8422.12 Servicii de apărare civilă   
    8423 Servicii ale justiţiei şi servicii judiciare   
    8423.1 Servicii ale justiţiei şi servicii judiciare   
    8423.11 Servicii administrative pentru tribunale   
    8423.12 Servicii administrative legate de detenţia sau reabilitarea 
infractorilor   
    8424 Servicii de siguranţă şi ordine publică   
    8424.1 Servicii de siguranţă şi ordine publică   
    8424.11 Servicii ale poliţiei   
    8424.19 Alte servicii de menţinere a ordinii publice şi securităţii naţionale   
    8425 Servicii ale brigăzilor de pompieri   
    8425.1 Servicii ale brigăzilor de pompieri   
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    8425.11 Servicii de prevenire şi luptă contra incendiilor   
    8425.19 Alte servicii ale brigăzilor de pompieri şi ale brigăzilor de 
intervenţie în situaţii de urgenţă   
    843 Servicii de protecţie socială obligatorie   
    8430 Servicii de protecţie socială obligatorie   
    8430.1 Servicii de protecţie socială obligatorie   
    8430.11 Servicii de protecţie socială obligatorie privind indemnizaţiile de 
boală, maternitate sau pentru incapacitate temporară de muncă   
    8430.12 Servicii de protecţie socială obligatorie privind sistemele de pensii 
ale angajaţilor guvenamentali; pensii de bătrâneţe, invaliditate sau de urmaş, 
pentru alţi angajaţi decât cei guvernamentali   
    8430.13 Servicii de protecţie socială obligatorie privind indemnizaţiile de 
şomaj   
    8430.14 Activităţi de protecţie socială obligatorie privind familia şi alocaţiile 
pentru copii   
   P SERVICII DE ÎNVĂŢĂMÂNT   
    85 Servicii de învăţământ   
    851 Servicii de învăţământ preşcolar   
    8510 Servicii de învăţământ preşcolar   
    8510.1 Servicii de învăţământ preşcolar   
    8510.10 Servicii de învăţământ preşcolar   
    852 Servicii de învăţământ primar   
    8520 Servicii de învăţământ primar   
    8520.1 Servicii de învăţământ primar   
    8520.11 Servicii de învăţământ primar prin Internet   
    8520.12 Alte servicii de învăţământ primar   
    853 Servicii de învăţământ secundar   
    8531 Servicii de învăţământ general secundar   
    8531.1 Servicii de învăţământ general secundar , primul stadiu   
    8531.11 Servicii de învăţământ secundar general, prin Internet, primul 
stadiu   
    8531.12 Alte servicii de învăţământ secundar general primul stadiu   
    8531.2 Servicii de învăţământ secundar general, stadiu secundar   
    8531.21 Servicii de învăţământ secundar general, prin Internet, stadiu 
secundar   
    8531.22 Alte servicii de învăţământ secundar general, stadiul secundar   
    8532 Servicii de învăţământ secundar, tehnic şi profesional   
    8532.1 Servicii de învăţământ secundar, tehnic şi profesional, primul stadiu   
    8532.11 Servicii de învăţământ secundar, tehnic şi profesional prin Internet, 
primul stadiu   
    8532.12 Alte servicii de învăţământ secundar, tehnic şi profesional, primul 
stadiu   
    8532.2 Servicii de învăţământ secundar, tehnic şi profesional, stadiu 
secundar   
    8532.21 Servicii de învăţământ secundar, tehnic şi profesional prin Internet, 
stadiu secundar   
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    8532.22 Alte servicii de învăţământ secundar, tehnic şi profesional, stadiu 
secundar   
    854 Servicii de învăţământ superior   
    8541 Servicii de învăţământ superior non-universitar   
    8541.1 Servicii de învăţământ general post-secundar neterţiar   
    8541.11 Servicii de învăţământ general post-secundar, prin Internet, 
neterţiar,   
    8541.12 Alte servicii de învăţământ general post-secundar neterţiar   
    8541.13 Servicii de învăţământ tehnic şi profesional post-secundar, prin 
Internet, neterţiar   
    8541.14 Alte servicii de învăţământ tehnic şi profesional post-secundar 
neterţiar   
    8542 Servicii de învăţământ superior universitar   
    8542.1 Servicii de învăţământ superior de scurtă durată   
    8542.11 Servicii de învăţământ superior, prin Internet, de scurtă durată   
    8542.12 Alte servicii de învăţământ superior de scurtă durată   
    8542.2 Servicii de învăţământ superior la nivel de licenţă sau echivalent   
    8542.21 Servicii de învăţământ superior, prin Internet, la nivel de licenţă 
sau echivalent   
    8542.22 Alte servicii de învăţământ superior la nivel de licenţă sau 
echivalent   
    8542.3 Servicii de învăţământ superior la nivel de masterat sau echivalent   
    8542.31 Servicii de învăţământ superior, prin Internet, la nivel de masterat 
sau echivalent   
    8542.32 Alte servicii de învăţământ superior la nivel de masterat sau 
echivalent   
    8542.4 Servicii de învăţământ superior la nivel de doctorat sau echivalent   
    8542.41 Servicii de învăţământ superior, prin Internet, la nivel de doctorat 
sau echivalent   
    8542.42 Alte servicii de învăţământ superior la nivel de doctorat sau 
echivalent   
    855 Alte servicii de învăţământ   
    8551 Servicii de învăţământ sportiv şi de recreere   
    8551.1 Servicii de învăţământ sportiv şi de recreere   
    8551.10 Servicii de învăţământ sportiv şi de recreere   
    8552 Servicii de învăţământ cultural   
    8552.1 Servicii de învăţământ cultural   
    8552.11 Servicii ale şcolilor de dans şi ale instructorilor de dans   
    8552.12 Servicii ale şcolilor de muzică şi ale instructorilor de muzică   
    8552.13 Servicii ale şcolilor de artă şi ale instructorilor de artă   
    8552.19 Alte servicii de învăţământ cultural   
    8553 Servicii de instruire în şcolile de conducere   
    8553.1 Servicii de instruire în şcolile de conducere   
    8553.11 Servicii de instruire în şcolile de şoferi   
    8553.12 Servicii de instruire în şcolile de pilotaj şi navigaţie   
    8559 Alte servicii de învăţământ n.c.a   
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    8559.1 Alte servicii de învăţământ n.c.a   
    8559.11 Servicii de instruire în limbi străine   
    8559.12 Servicii de instruire în informatică   
    8559.13 Servicii de instruire profesională n.c.a   
    8559.14 Servicii de sprijin şcolar la domiciliu   
    8559.19 Servicii de învăţământ n.c.a   
    856 Servicii de suport pentru învăţământ   
    8560 Servicii de suport pentru învăţământ   
    8560.1 Servicii de suport pentru învăţământ   
    8560.10 Servicii de suport pentru învăţământ   
   Q SERVICII DE SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   
    86 Servicii de sănătate   
    861 Servicii spitaliceşti   
    8610 Servicii spitaliceşti   
    8610.1 Servicii spitaliceşti   
    8610.11 Servicii spitaliceşti de chirurgie   
    8610.12 Servicii spitaliceşti de obstretică şi ginecologie   
    8610.13 Servicii spitaliceşti pentru recuperare   
    8610.14 Servicii spitaliceşti de psihiatrie   
    8610.15 Alte servicii spitaliceşti prestate de medici   
    8610.19 Alte servicii spitaliceşti   
    862 Servicii de asistenţă medicală şi stomatologică   
    8621 Servicii de asistenţă medicală generală   
    8621.1 Servicii de asistenţă medicală generală   
    8621.10 Servicii de asistenţă medicală generală   
    8622 Servicii de asistenţă medicală efectuate de specialişti   
    8622.1 Servicii de asistenţă medicală efectuate de specialişti   
    8622.11 Servicii de explorare funcţională şi interpretare a imaginilor 
medicale   
    8622.19 Alte servicii de asistenţă medicală efectuate de specialişti   
    8623 Servicii de asistenţă stomatologică   
    8623.1 Servicii de asistenţă stomatologică   
    8623.11 Servicii de ortodontologie   
    8623.19 Alte servicii de asistenţă stomatologică   
    869 Alte servicii referitoare la sănătatea umană   
    8690 Alte servicii referitoare la sănătatea umană   
    8690.1 Alte servicii referitoare la sănătatea umană   
    8690.11 Servicii pentru gravide   
    8690.12 Servicii de infirmerie   
    8690.13 Servicii de psihoterapie   
    8690.14 Servicii de ambulanţă   
    8690.15 Servicii ale laboratoarelor medicale   
    8690.16 Servicii ale băncilor de spermă, sânge şi de organe pentru 
transplant   
    8690.17 Servicii de diagnostic imagistic fără interpretare   
    8690.18 Servicii de sănătate mintală   
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    8690.19 Alte servicii referitoare la sănătatea umană n.c.a   
    87 Servicii de asistenţă socială şi îngrijire medicală cu cazare   
    871 Servicii de îngrijire medicală cu cazare   
    8710 Servicii de îngrijire medicală cu cazare   
    8710.1 Servicii de îngrijire medicală cu cazare   
    8710.10 Servicii de îngrijire medicală cu cazare   
    872 Servicii de îngrijire medicală cu cazare în casele de sănătate pentru 
handicapaţi mintal şi fizic şi a celor dependenţi de droguri sau alcool   
    8720 Servicii de îngrijire medicală cu cazare în casele de sănătate pentru 
handicapaţi mintal şi fizic şi a celor dependenţi de droguri sau alcool   
    8720.1 Servicii de îngrijire medicală cu cazare în casele de sănătate pentru 
handicapaţi mintal şi fizic şi a celor dependenţi de droguri sau alcool   
    8720.11 Servicii de îngrijire medicală cu cazare în casele de sănătate 
pentru copii cu retard mintal, bolnavi psihic şi a celor dependenţi de droguri 
sau alcool   
    8720.12 Servicii de îngrijire medicală cu cazare în casele de sănătate 
pentru adulţi cu retard mintal, bolnavi psihic şi a celor dependenţi de droguri 
sau alcool   
    873 Servicii de îngrijire medicală cu cazare în casele de sănătate pentru 
persoane în vârstă şi cu dizabilităţi   
    8730 Servicii de îngrijire medicală cu cazare în casele de sănătate pentru 
persoane în vârstă şi cu dizabilităţi   
    8730.1 Servicii de îngrijire medicală cu cazare în casele de sănătate pentru 
persoane în vârstă şi cu dizabilităţi   
    8730.11 Servicii de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare, 
furnizate persoanelor în vârstă   
    8730.12 Servicii de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare, 
furnizate copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi   
    8730.13 Servicii de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare, 
furnizate adulţilor cu dizabilităţi   
    879 Alte servicii de asistenţă socială cu cazare   
    8790 Alte servicii de asistenţă socială cu cazare   
    8790.1 Alte servicii de asistenţă socială, cu cazare   
    8790.11 Alte servicii de asistenţă socială, cu cazare, pentru copii şi tineri   
    8790.12 Servicii de asistenţă socială, cu cazare, pentru femei maltratate   
    8790.13 Alte servicii de asistenţă socială, cu cazare, pentru adulţi   
    88 Servicii de asistenţă socială, fără cazare   
    881 Servicii de asistenţă socială fără cazare pentru persoane în vârstă şi cu 
dizabilităţi   
    8810 Servicii de asistenţă socială fără cazare pentru persoane în vârstă şi 
cu dizabilităţi   
    8810.1 Servicii de asistenţă socială, fără cazare, pentru persoane în vârstă 
şi cu dizabilităţi   
    8810.11 Servicii de îngrijire a persoanelor în vârstă, la domiciliu acestora   
    8810.12 Servicii ale centrelor de zi de îngrijire pentru persoanele în vârstă   
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    8810.13 Servicii de readaptare profesională pentru persoanele cu 
dizabilităţi   
    8810.14 Servicii de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi, la domiciliu 
acestora   
    8810.15 Servicii ale centrelor de zi de îngrijire pentru persoanele adulte cu 
dizabilităţi   
    889 Alte servicii de asistenţă socială fără cazare   
    8891 Servicii de îngrijire zilnică pentru copii   
    8891.1 Servicii de îngrijire zilnică pentru copii   
    8891.11 Servicii de îngrijire zilnică pentru copii, cu excepţia celor cu 
dizabilităţi   
    8891.12 Servicii de îngrijire zilnică pentru copii şi tineri, cu dizabilităţi   
    8891.13 Servicii de baby-sitting   
    8899 Alte servicii de asistenţă socială fără cazare n.c.a   
    8899.1 Alte servicii de asistenţă socială fără cazare, n.c.a   
    8899.11 Servicii de îndrumare şi consiliere referitoare la copii, n.c.a   
    8899.12 Servicii de ajutor social, fără cazare   
    8899.13 Servicii de readaptare profesională pentru şomeri   
    8899.19 Alte servicii de asistenţă socială fără cazare, n.c.a   
   R SERVICII CULTURALE, DE SPECTACOLE ŞI RECREATIVE   
    90 Servicii de creaţie, artistice şi recreative   
    900 Servicii de creaţie, artistice şi recreative   
    9001 Servicii de interpretare artistică   
    9001.1 Servicii de interpretare artistică   
    9001.10 Servicii de interpretare artistică   
    9002 Servicii auxiliare pentru interpretările artistice (spectacole)   
    9002.1 Servicii auxiliare pentru interpretările artistice (spectacole)   
    9002.11 Servicii de producţie şi prezentare a evenimentelor artistice   
    9002.12 Servicii de promovare şi organizare a evenimentelor artistice   
    9002.19 Alte servicii auxiliare pentru interpretările artistice   
    9003 Creaţii artistice   
    9003.1 Creaţii artistice   
    9003.11 Servicii furnizate de autori, compozitori, sculptori şi alţi artişti 
individuali, cu excepţia artiştilor-interpreţi   
    9003.12 Lucrări originale ale autorilor, compozitorilor, şi a altor artişti (cu 
excepţia spectacolelor prezentate de artişti-interpreţi şi a lucrărilor originale 
realizate de pictori, graficieni şi sculptori)   
    9003.13 Lucrări originale ale pictorilor, graficienilor şi sculptorilor   
    9004 Servicii de gestionare a sălilor de spectacol   
    9004.1 Servicii de gestionare a sălilor de spectacol   
    9004.10 Servicii de gestionare a sălilor de spectacol   
    91 Servicii ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte servicii culturale   
    910 Servicii ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte servicii culturale   
    9101 Servicii ale bibliotecilor şi arhivelor   
    9101.1 Servicii ale bibliotecilor şi arhivelor   
    9101.11 Servicii ale bibliotecilor   
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    9101.12 Servicii ale arhivelor   
    9102 Servicii ale muzeelor   
    9102.1 Servicii de gestionare a activităţii muzeelor   
    9102.10 Servicii de gestionare a activităţii muzeelor   
    9102.2 Colecţii ale muzeelor   
    9102.20 Colecţii ale muzeelor   
    9103 Servicii operaţionale ale siturilor şi clădirilor istorice şi alte atracţii 
similare pentru vizitatori   
    9103.1 Servicii operaţionale ale siturilor şi clădirilor istorice şi alte atracţii 
similare pentru vizitatori   
    9103.10 Servicii operaţionale ale siturilor şi clădirilor istorice şi alte atracţii 
similare pentru vizitatori   
    9104 Servicii ale grădinilor zoologice, botanice şi servicii ale rezervaţiilor 
naturale   
    9104.1 Servicii ale grădinilor zoologice, botanice şi servicii ale rezervaţiilor 
naturale   
    9104.11 Servicii ale grădinilor zoologice şi botanice   
    9104.12 Servicii ale rezervaţiilor naturale, inclusiv servicii de protejare a 
naturii   
    92 Servicii de jocuri de noroc şi pariuri   
    920 Servicii de jocuri de noroc şi pariuri   
    9200 Servicii de jocuri de noroc şi pariuri   
    9200.1 Servicii de jocuri de noroc   
    9200.11 Servicii de jocuri de noroc, altele decât cele practicate la maşinile 
de joc   
    9200.12 Servicii de jocuri de noroc practicate la maşinile de joc   
    9200.13 Servicii de jocuri de tip loto, bingo si alte jocuri de noroc cu 
numere   
    9200.14 Servicii de jocuri de noroc practicate prin Internet   
    9200.19 Alte servicii de jocuri de noroc   
    9200.2 Servicii de pariuri   
    9200.21 Servicii de pariuri prin Internet   
    9200.29 Alte servicii de pariuri   
    93 Servicii pentru activităţi sportive, recreative şi distractive   
    931 Servicii ale bazelor sportive   
    9311 Servicii de administrare a bazelor sportive   
    9311.1 Servicii de administrare a bazelor sportive   
    9311.10 Servicii de administrare a bazelor sportive   
    9312 Servicii ale cluburilor sportive   
    9312.1 Servicii ale cluburilor sportive   
    9312.10 Servicii ale cluburilor sportive   
    9313 Servicii de întreţinere corporală   
    9313.1 Servicii de întreţinere corporală   
    9313.10 Servicii de întreţinere corporală   
    9319 Alte servicii sportive   
    9319.1 Alte servicii sportive   
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    9319.11 Servicii de promovare a activităţilor sportive şi de recreere   
    9319.12 Servicii ale atleţilor   
    9319.13 Servicii conexe evenimentelor sportive şi recreative   
    9319.19 Alte servicii conexe evenimentelor sportive şi recreative   
    932 Servicii de divertisment şi recreere   
    9321 Servicii ale parcurilor de distracţie şi ale parcurilor tematice   
    9321.1 Servicii ale parcurilor de distracţie şi ale parcurilor tematice   
    9321.10 Servicii ale parcurilor de distracţie şi ale parcurilor tematice   
    9329 Alte servicii de divertisment şi recreere   
    9329.1 Alte servicii de recreere n.c.a   
    9329.11 Servicii ale parcurilor recreaţionale şi ale plajelor   
    9329.19 Servicii diverse de recreere n.c.a.   
    9329.2 Alte servicii divertisment n.c.a   
    9329.21 Servicii pentru spectacolele de artificii şi spectacole de sunet şi 
lumini   
    9329.22 Servicii ale maşinilor de joc (jocuri mecanice), ce funcţionează cu 
monezi   
    9329.29 Servicii de divertisment n.c.a   
   S ALTE SERVICII   
    94 Servicii furnizate de organizaţii asociative   
    941 Servicii ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale   
    9411 Servicii ale organizaţiilor economice şi patronale   
    9411.1 Servicii ale organizaţiilor economice şi patronale   
    9411.10 Servicii realizate de membrii organizaţiilor economice şi patronale   
    9412 Servicii ale organizaţiilor profesionale   
    9412.1 Servicii ale organizaţiilor profesionale   
    9412.10 Servicii ale organizaţiilor profesionale   
    942 Servicii ale sindicatelor   
    9420 Servicii ale sindicatelor   
    9420.1 Servicii ale sindicatelor   
    9420.10 Servicii ale sindicatelor   
    949 Servicii ale altor organizaţii asociative   
    9491 Servicii ale organizaţiilor religioase   
    9491.1 Servicii ale organizaţiilor religioase   
    9491.10 Servicii ale organizaţiilor religioase   
    9492 Servicii ale organizaţiilor politice   
    9492.1 Servicii ale organizaţiilor politice   
    9492.10 Servicii ale organizaţiilor politice   
    9499 Servicii ale altor organizaţii asociative n.c.a   
    9499.1 Servicii (exceptând acordarea de subvenţii) furnizate de alte 
organizaţii asociative n.c.a   
    9499.11 Servicii ale organizaţiilor pentru drepturile omului   
    9499.12 Servicii ale grupurilor de protecţie a mediului înconjurător   
    9499.13 Servicii privind protecţia grupurilor speciale   
    9499.14 Alte servicii asigurate de asociaţii civice şi servicii suport pentru 
facilităţile comunitare   
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    9499.15 Servicii ale asociaţiilor de tineret   
    9499.16 Servicii ale asociaţiilor culturale şi de recreere   
    9499.17 Servicii ale organizaţiilor civice şi sociale   
    9499.19 Servicii ale altor organizaţii asociative n.c.a   
    9499.2 Servicii de acordare de subvenţii furnizate de organizaţii de tip 
asociativ   
    9499.20 Servicii de acordare de subvenţii furnizate de organizaţii de tip 
asociativ   
    95 Servicii de reparare a computerelor, bunurilor personale şi gospodăreşti   
    951 Servicii de reparare a computerelor şi a echipamentelor de comunicaţii   
    9511 Servicii de reparare a computerelor şi a echipamentului periferic   
    9511.1 Servicii de reparare a computerelor şi a echipamentului periferic   
    9511.10 Servicii de reparare a computerelor şi a echipamentului periferic   
    9512 Servicii de reparare a echipamentului de comunicaţii   
    9512.1 Servicii de reparare a echipamentului de comunicaţii   
    9512.10 Servicii de reparare a echipamentului de comunicaţii   
    952 Servicii de reparare a bunurilor personale şi de uz gospodăresc   
    9521 Servicii de reparare a electronicelor de uz casnic   
    9521.1 Servicii de reparare a electronicelor de uz casnic   
    9521.10 Servicii de reparare a electronicelor de uz casnic   
    9522 Servicii de reparare a aparatelor casnice şi a echipamentelor pentru 
casă şi grădină   
    9522.1 Servicii de reparare a aparatelor casnice şi a echipamentelor pentru 
casă şi grădină   
    9522.10 Servicii de reparare a aparatelor casnice şi a echipamentelor 
pentru casă şi grădină   
    9523 Servicii de reparare a încălţămintei şi articolelor din piele   
    9523.1 Servicii de reparare a încălţămintei şi articolelor din piele   
    9523.10 Servicii de reparare a încălţămintei şi articolelor din piele   
    9524 Servicii de reparare a mobilierului şi accesoriilor casnice   
    9524.1 Servicii de reparare a mobilierului şi accesoriilor casnice   
    9524.10 Servicii de reparare a mobilierului şi accesoriilor casnice   
    9525 Servicii de reparare a ceasurilor şi bijuteriilor   
    9525.1 Servicii de reparare a ceasurilor şi bijuteriilor   
    9525.11 Servicii de reparare a ceasurilor   
    9525.12 Servicii de reparare a bijuteriilor   
    9529 Servicii de reparare a altor bunuri de uz personal şi gospodăresc   
    9529.1 Servicii de reparare a altor bunuri de uz personal şi gospodăresc   
    9529.11 Servicii de reparare şi transformare a articolelor de îmbrăcăminte 
şi textilelor casnice   
    9529.12 Servicii de reparare a bicicletelor   
    9529.13 Servicii de reparare şi întreţinere a instrumentelor muzicale   
    9529.14 Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentului sportiv   
    9529.19 Servicii de reparare a altor bunuri de uz personal şi gospodăresc 
n.c.a.   
    96 Alte servicii personale   
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    960 Alte servicii personale   
    9601 Servicii de spălătorie şi curăţire (uscată) a textilelor şi blănurilor   
    9601.1 Servicii de spălătorie şi curăţire (uscată) a textilelor şi blănurilor   
    9601.11 Servicii de spălătorie la maşini de spălat acţionate cu monede   
    9601.12 Servicii de curăţire chimică (inclusiv servicii de curăţire a 
blănurilor)   
    9601.13 Servicii de călcătorie   
    9601.14 Servicii de vopsire şi colorare   
    9601.15 Servicii de curăţire a textilelor la domiciliu   
    9601.19 Alte servicii de curăţare a textilelor   
    9602 Servicii de coafură şi alte servicii de înfrumuseţare   
    9602.1 Servicii de coafură şi alte servicii de înfrumuseţare   
    9602.11 Servicii de coafură pentru femei şi fete   
    9602.12 Servicii de frizerie şi de bărbierit pentru bărbaţi şi băieţi   
    9602.13 Servicii de tratament cosmetic, de manichiură şi pedichiură   
    9602.14 Servicii de coafură şi frizerie, de tratament cosmetic, de 
manichiură şi pedichiură, la domiciliu   
    9602.19 Alte servicii constând în tratamente de înfrumuseţare   
    9602.2 Păr uman, neprelucrat   
    9602.20 Păr uman, neprelucrat   
    9603 Servicii funerare şi servicii legate de acestea   
    9603.1 Servicii funerare şi legate de acestea   
    9603.11 Servicii ale cimitirelor şi crematoriilor   
    9603.12 Servicii conexe înhumării şi incinerării   
    9604 Servicii de întreţinere corporală   
    9604.1 Servicii de întreţinere corporală   
    9604.10 Servicii de întreţinere corporală   
    9609 Alte servicii personale n.c.a.   
    9609.1 Alte servicii personale n.c.a.   
    9609.11 Servicii de îngrijire a animalelor de companie   
    9609.12 Servicii de escortă   
    9609.13 Servicii ale maşinilor care funcţionează cu monede   
    9609.19 Alte servicii diverse n.c.a.   
   T SERVICII ALE GOPODĂRIILOR PARTICULARE ÎN CALITATE DE 
ANGAJATOR; PRODUSE ŞI SERVICII NEDIFERENŢIATE REALIZATE ÎN 
GOSPODĂRII PARTICULARE DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU   
    97 Servicii ale gospodăriilor particulare în calitate de angajator de personal 
casnic   
    970 Servicii ale gospodăriilor particulare în calitate de angajator de 
personal casnic   
    9700 Servicii ale gospodăriilor particulare în calitate de angajator de 
personal casnic   
    9700.1 Servicii ale gospodăriilor particulare în calitate de angajator de 
personal casnic   
    9700.11 Servicii ale gospodăriilor particulare în calitate de angajator de 
personal casnic pentru îngrijirea copiilor   
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    9700.12 Servicii ale gospodăriilor particulare în calitate de angajator de 
personal casnic pentru îngrijirea persoanelor în vârstă (exceptând îngrijirea 
medicală)   
    9700.13 Servicii ale gospodăriilor particulare în calitate de angajator de 
personal casnic pentru îngrijirea adulţilor cu dizabilităţi (exceptând îngrijirea 
medicală)   
    9700.14 Servicii ale gospodăriilor particulare în calitate de angajator de 
personal casnic pentru asistenţă casnică zilnică   
    9700.19 Alte servicii ale gospodăriilor particulare în calitate de angajator de 
personal casnic   
    98 Produse şi servicii nediferenţiate realizate în gospodării particulare 
destinate consumului propriu   
    981 Produse nediferenţiate realizate în gospodării particularedestinate 
consumului propriu   
    9810 Produse nediferenţiate realizate în gospodării particulare destinate 
consumului propriu   
    9810.1 Produse nediferenţiate realizate în gospodării particulare destinate 
consumului propriu   
    9810.10 Produse nediferenţiate realizate în gospodării particulare destinate 
consumului propriu   
    982 Servicii nediferenţiate realizate în gospodării particulare pentru scopuri 
proprii   
    9820 Servicii nediferenţiate realizate în gospodării particulare pentru 
scopuri proprii   
    9820.1 Servicii nediferenţiate realizate în gospodării particulare pentru 
scopuri proprii   
    9820.10 Servicii nediferenţiate realizate în gospodării particulare pentru 
scopuri proprii   
   U SERVICII REALIZATE DE ORGANIZAŢIILE ŞI ORGANISMELE 
EXTRATERITORIALE   
    99 Servicii realizate de organismele şi organizaţiile extrateritoriale   
    990 Servicii realizate de organismele şi organizaţiile extrateritoriale   
    9900 Servicii realizate de organismele şi organizaţiile extrateritoriale   
    9900.1 Servicii realizate de organismele şi organizaţiile extrateritoriale   
    9900.10 Servicii realizate de organismele şi organizaţiile extrateritoriale   


