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METODOLOGIE GRUP ȚINTĂ “Atelierul de business”
Titlul proiectului: “Atelierul de business” - POCU/829/6/13/142100
1. Scopul proiectului
Scopul proiectului este creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar
universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la
activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI prin formarea in domeniul antreprenoriatului
pentru 341 studenti, doctoranzi si cursanti din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei,
prin derularea de activitati de aprofundarea a competentelor antreprenoriale si
profesionale (stagii de practica, consiliere antreprenoriala) si acordarea de micro-granturi
pentru 26 persoane (ca urmare a activitatii de selectie de planuri de afaceri) din grupul
tinta din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei.
Competitivitatea pe piata muncii este direct determinata de nivelul de educatie si
calitatea pregatirii educationale a resursei umane.
2. Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului va genera pe termen mediu si lung efecte pozitive
in ceea ce priveste dezvoltarea capitalului uman si cresterea adaptabilitatii angajatilor pe
piata muncii prin asigurarea concordantei dintre formarea profesionala si cerintele locului
de munca si generarea de noi oportunitati pentru angajati de a se integra cu succes pe o
piata a muncii moderna.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Informarea a minimum 350 de persoane cu privire la programul de formare
antreprenorială, precum şi cu privire la metodologia de selecţie a grupului ţintă şi, ulterior,
a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului si selectarea a 341 persoane
in grupul tinta prin organizarea unei campanii online de informare si recrutare pe o durata
de 8 luni.
Dezvoltarea competentelor antreprenoriale de baza in randul studentilor, studentilor
doctoranzi si cursantilor prin derularea programului de formare Competente
Antreprenoriale pentru 341 de studenti, studenti doctoranzi si cursanti din regiunile mai
putin dezvoltate intr-o perioada de 4 luni.
Asigurarea infiintarii, functionarii si sustenabilitatii a 26 intreprinderi infiintate prin
dezvoltarea competentelor antreprenoriale specifice si profesionale ca urmare a
activitatilor de intreprinderi simulate, stagii de practica, consiliere antreprenoriala si prin
acordarea de micro-granturi pentru 26 persoane din GT pe o durata de 18 luni.
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3. Grupul țintă
Grupul tinta al proiectului va fi selectat din randul studentilor (ISCED 5-7) inmatriculati,
la data intrarii in operatiune, in cel putin in anul 2 de studii de licenta, studentilor doctoranzi
(doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat) si cursantilor (ISCED 4, nivel
calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant
superior) înmatriculaţi, la data intrării în operaţiune, în cel puţin anul 2 de studii, cu
domiciliul sau resedinta in regiunile mai putin dezvoltate din Romania (Nord-Est, NordVest, Centru, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est).
Criterii de eligibilitate pentru a participa la activitatile proiectului ce trebuiesc
indeplinite la data intrarii in operatiune:
⮚
domiciliul de resedinta in regiunile mai putin dezvoltate din Romania(Nord-Est,
Nord-Vest, Centru, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est);
⮚
studenti (ISCED 5-7) inmatriculati in cel putin anul 2 de studii universitare de
licenta;
sau
⮚
doctoranzi inmatriculati in ciclul de studii universitare de doctorat;
sau
⮚
cursanti (ISCED 4, nivel calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul
institutiilor de invatamant superior) înmatriculati in cel puţin anul 2 de studii.
Pe baza dosarelor depuse, vor fi selectate cele 341 de persoane care respecta conditiile
de eligibilitate, avand ca si criterii de departajare:
1. Sunt studenti cu domiciliu in mediul rural (pana la atingerea indicatorului de 35
persoane)
2. Data inscrierii in grupul tinta

Procesul de inregistrare grup tinta
Pentru a beneficia de participarea la activitatile proiectului, un student care indeplineste
criteriile de eligibilitate va parcurge urmatoarele etape:
Depunerea dosarului cu documentele necesare inscrierii in grupul tinta (activitate
obligatorie):
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✔
”Adeverinta” din care sa reiasa calitatea de student/cursant conform conditiilor
de eligibilitate, emisa si asumata de catre institutia de invatamant in care persoana este
inmatriculata;
✔
”Declaratie pe proprie raspundere” a participantului la activitatile proiectului din
care reiese ca este de acord sa participe la activitatile proiectului, ca nu a mai participat
la un curs asemanator, ca este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in
cadrul proiectului si ca a fost informat cu privire la drepturile conferite din Regulamentul
2016/679. Orice lipsa a bifei din document duce la imposibilitatea participarii la activitatile
proiectului (model atasat);
✔
”Declaratie asumare participare curs” prin care participantul isi asuma faptul ca
dispune de toate mijloacele si instrumentele necesare pentru a participa la programul de
formare online (model atasat);
✔
”Formular de inscriere cursant”, document prin care persoana nominalizata isi
exprima interesul de a se inscrie in cadrul proiectului si de a participa la Cursul de
competente antreprenoriale (model atasat);
✔
“Formularul de inregistrare” individuala a participantilor la operatiunile finantate
prin
POCU
2014-2020.
Anexa
8.
http://mfe.gov.ro/pocu/wpcontent/uploads/2020/10/Anexa-8-Formular-inregistrare-grup-tinta.docx (la inscriere se
completeaza doar Sectiunea A, fara a trece data de INTRARE IN OPERATIUNE, aceasta
de va completa de catre Expertul GT);
✔
Copie BI/CI;
✔
Copie Certificat de nastere;
✔
Copie Certificat de casatorie (daca este cazul).
Documentele de mai sus vor fi completate și semnate olograf de către solicitant, apoi vor
fi scanate si trimise Expertulul GT (expert de grup tinta) conform instrucțiunilor
comunicate de către acesta. Persoanele care au fost stabilite ca fiind eligibile vor fi
înregistrate pentru prima parte a proiectului, formarea în domeniul Competentelor
antreprenoriale, aceasta fiind etapa de preinscriere.
Atentie! Ulterior confirmării de către expertul GT a eligibilității dosarului primit prin mijloace
electronice, este obligatoriu ca dosarul complet sa fie transmis fizic (prin curier sau prin
depunere personală la sediile partenerilor), cu formularele si declarațiile completate în
original, cat și cu adeverință de la facultate în original. Detaliile pentru trimiterea dosarului
se vor comunica ulterior de către unul dintre Experții Grup Tinta ai proiectului.
Expertul GT va verifica conformitatea originalului cu documentele scanate primite anterior
și va semna originalul Anexei 8, acea dată fiind și data la care persoana este înregistrată
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în grupul țintă al proiectului, atat in baza de date ca GT, cat și în registrul de grup țintă al
proiectului.
După operarea datelor în BD se vor îndosaria documentele cursanților în format fizic și
concomitent va fi constituită arhiva electronică cu aceste documente.
In urma procesului de selectie a grupului tinta va rezulta un numar de minim 341 de
persoane selectate (eligibile) care vor beneficia de formare profesionala in domeniul
competentelor antreprenoriale, 26 dintre acestia (selectati in urma concursului de planuri
de afaceri) beneficiind de stagii de practica, consiliere antreprenoriala si de microgranturi.
4. Modalitatea de desfasurare
Prin Proiectul “Atelierul de business” care se va implementa în perioada
Decembrie 2021 - Decembrie 2023 vor fi selectate 341 persoane din randul
cursantilor/studentilor eligibili, care vor participa gratuit la cursul de formare ANC
“Competente antreprenoriale”.
Pentru ca formarea sa se desfasoare intr-un mod ideal si cursantii sa beneficieze
de un curs cat mai bine mulat pe trasaturile si nevoile acestora, inainte de intrarea in
programul de formare acestia vor beneficia de verificarea nivelul calitatilor necesare unui
antreprenor de succes. Aceasta verificare se va realiza folosind un instrument online pus
la dispozitie gratuit si va fi formulat si interpretat un raport individual de catre un Expert
analiza rapoarte antreprenoriale.
La finalul susținerii sesiunilor de curs, se va desfășura un concurs de planuri de
afaceri, în urma căruia se vor alege 26 de planuri castigatoare (activitățile eligibile pentru
finanțare aferente afacerilor propuse trebuie sa se regaseasca in sectoarele competitive
identificate prin intermediul SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile şi
subdomeniile de dezvoltare inteligentă şi sănătate identificate prin SNCDI ). Participantii
declarați câștigători vor beneficia de stagii de practică in același domeniu cu afacerea
propusă si de consiliere antreprenoriala.
După finalizarea programului de formare, a stagiului de practica si a consilierii
antreprenoriale, afacerile aferente celor 26 de planuri de afaceri selectate vor primi
subventiile necesare (in cuantumul valorii stabilite) pentru implementarea lor. Acestea vor
trebui sa respecte termenii si conditiile prevazute in contractul de finantare pe toata durata
de monitorizare.
Etapele de desfasurare ale activitatiilor proiectului
-

Inscrierea in grupul tinta al proiectului (activitate obligatorie);
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Fiecare persoana care indeplineste criteriile de eligibilitate pentru a fi inscrisa in
cadrul proiectului va trebui sa parcurga pasii de mai sus (specificati in cadrul Procesului
de inregistrare grup tinta). Dosarele vor fi analizate de Expertii Grup Tinta si se vor aproba
in masura in care respecta toate conditiile de eligibilitate prevazute, in limita locurilor
disponibile;
Evaluarea abilitatilor necesare unui bun antreprenor(activitate obligatorie);
Persoanele declarate eligibile si inscrise in cadrul proiectului vor fi testate online, cu
ajutorul unui instrument dedicat, pentru a stabili nivelul calitatilor si abilitatilor necesare
unui antreprenor de succes. Rezultatele testarii vor fi interpretate de catre un Expert
analiza rapoarte antreprenoriale si comunicate participantului pentru a-l ajuta ulterior in
dezvoltarea sa personala.
Participarea
la
cursul
de
formare
acreditat
ANC
Competente
antreprenoriale(activitate obligatorie);
Pe baza analizei nevoilor identificate in rapoartele antreprenoriale individuale, si
tinand cont de programa generala a cursului acreditat ANC, fiecare participant va fi format
in domeniul Competentelor antreprenoriale. Astfel, participantii isi vor insusi cunostintele
necesare pornirii si dezvoltarii unei afaceri, de la idee la un business de succes.
Participarea la concursul de planuri de afaceri(activitate optionala);
Ulterior desfasurarii sesiunilor de curs se va organiza un concurs de planuri de afaceri,
pe baza conditiilor si criteriilor din Metodologia de selectie a planurilor de
afaceri(document ce va fi publicat la o data ulterioara). Astfel, vor fi selectate 26 de planuri
de afaceri castigatoare, care vor fi finantate prin acordarea unui grant nerambursabil in
valoare de pana la 60.000 euro. Afacerile ce urmeaza a fi dezvoltate vor primi finantare
pentru investitii in activitatile aferente codurilor CAEN regasite in Anexa 5, respectiv care
isi vor desfasura activitatea in cadrul sectoarelor competitive identificate prin intermediul
SNC sau care au în vedere dezvoltarea în domeniile şi subdomeniile de dezvoltare
inteligentă şi sănătate identificate prin SNCDI.
Atentie! Finantarile primite vor respecta regulamentul si legislatia in vigoare privind
ajutoarele de minimis.
Participarea la stagiile de practica si beneficierea de consiliere
antreprenoriala(activitate obligatorie doar pentru persoanele selectate castigatoare la
concursul de planuri de afaceri);
Persoanele ale caror planuri de afaceri au fost declarate castigatoare vor urma un stagiu
de practica de minim 40 de ore intr-o companie care isi desfasoara activitatea in cadrul
aceleasi clase CAEN ca si participantul. Astfel, fiecare nou antreprenor va avea sansa de
a vedea cum decurge practic activitatea unei intreprinderi similare cu cea propusa.
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Totodata, expertii specializati din cadrul proiectului vor acorda in aceasta etapa consiliere
antreprenoriala avansata pentru a pune la punct activitatile planului de afaceri depus si
declarat castigator.
Acordarea finantarii si monitorizarea afacerii nou infiintate.
In aceasta etapa se va asigura infiintarea, functionarea si sustenabilitatea celor 26 de
afaceri.

5. Rezultatele proiectului
Conform indicatorilor asumati in cererea de finantare, un numar de 341 de persoane
(cursanti si studenti eligibili) vor beneficia gratuit de programul de formare ANC
Competente antreprenoriale. Dintre acestia, un numar de minim 35 de persoane vor fi
selectate din mediul rural. In urma cursului se va organiza un concurs de planuri de
afaceri unde se vor finanta 26 de start-upuri din domeniile prevazute cu microgranturi de
pana la 60.000 euro fiecare.
Astfel, un numar de 26 de cursanti si studenti, participanti in cadrul proiectului vor
beneficia de un loc de munca in propria lor afacere si vor crea la randul lor alte 52 de
locuri de munca in termen de 6 luni de la primirea sprijinului.

6. Dispozitii finale
Prezenta metodologie poate fi modificata in functie de situatia concreta aparuta in
implementarea proiectului.
Date de contact Experți grup țintă:
Leader Asociația Grup de Acțiune Locală BUCOVINA DE MUNTE
PRUNDEAN MONICA MARILENA - email: galbucovinademunte@yahoo.ro,
Tel/fax: 0230236155, Mobil: 0723273189
COCA ALINA - email: galbucovinademunte@yahoo.ro,Tel/fax: 0230236155,
Mobil: 0729042158
Partener 2 – INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM
CREINICEAN NADINA - email: nadinacreiniceanu@incdt.ro, Tel/fax
021316.25.65, Mobil 0723502941
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RADULESCU ADRIAN - email: adrianradulescu@incdt.ro, Tel/fax 021316.25.65,
Mobil 0740915914
Partener 3 – BEST SMART CONSULTING SRL
PASCALE ROBERT - email: robert.pascale@bestsmart.ro, Mobil: 0743139378

Anexe
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 8

ANEXA 5

Formular de inscriere cursant
Declarație pe proprie răspundere a participantului la activitatile
proiectului
Declaratie asumare participare curs
Formularul de inregistrare individuala a participantilor la
operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 (Anexa 8 la
Manualul Beneficiarului)
Lista coduri CAEN
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ANEXA 1

Formular de înscriere cursant – Atelierul de business - SMIS 142100
Informatii generale
Completați CU MAJUSCULE – conform instrucțiunilor – și semnați formularele de
înscriere
1.
Numele și Prenume:
_______________________________________
2.
Data nașterii:
_______________________________________
3.
Telefon:
_______________________________________
4.
E-mail:
_______________________________________
5.
Adresa domiciliu completa:_______________________________________
6.
Ciclul de studii:
_______________________________________
7.
Anul de studii:
_______________________________________
8.
Institutia de invatamant: _______________________________________
9.
Cum ați aflat de cursul si finantarile oferite in cadru proiectului Atelierul de
business ?
Evenimente
Site-ul beneficiarului/ partenerilor
Site
web,
altul
decat
cel
al
beneficiarului/partenerilor
Newsletter online
Retele de socializare
Alte surse
Ideea de afaceri
10. Descrieti succint ideea de afaceri

11. Codul/Codurile CAEN in care aceasta se incadreaza (asigurati-va ca se regaseste in
Anexa 5 preluata din Ghidul Solicitantului, atasata Metodologiei de selectie a grupului
tinta):
______________________________________________________________________
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Observații:

Sunt de acord să fiu contactat(ă) pentru a primi informații legate de proiectul Atelierul de
business cu potențial interes pentru mine până în momentul în care decid să mă
dezabonez.
DA
NU
Declarația candidatului
Mă angajez să respect condițiile de utilizare a materialelor educaționale puse la dispoziție
in cadrul proiectului Atelierul de business cod SMIS 142100.
Semnătura: ________________

Data: _______________
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ANEXA 2
Declarație pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata,

_____________________________,

domiciliat(ă)

în

____________________, str. _____________________, nr. ___, bl. ____, sc______,
ap. ___, județul/sectorul ___________, legitimat(ă) cu B.I./C.I., seria __, nr. ___, CNP
________________________________, declar pe proprie răspundere următoarele:

☐ informaţiile și documentele prezentate sunt veridice şi corespund în totalitate realităţii;
Prin prezentul document:
☐ Sunt de acord să particip la activitățile din cadrul proiectului ”Atelierul de business”;
☐ Declar că nu am mai participat la un curs cu tematica Competente antreprenoriale in
cadrul unui proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa
Prioritara 6 - Educaţie şi competenţe;
☐ Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, menționate în dosarul de
înscriere în grupul țintă, de către beneficiarul proiectului ”Atelierul de business”, SMIS
142100 si partenerii acestuia;
Totodată, îmi exprim în mod expres consimțământul să prelucreze în evidențele proprii și
să transmită către alte sisteme de evidență de același tip,în vederea prelucrării și
consultării, ori de câte ori este necesar, de către orice participant la autorităților publice
centrale și locale, următoarele informații: datele de identificare, informațiile legate de
dosarul de grup țintă.
☐ Declar că am fost informat cu privire la toate drepturile conferite de Regulamentul
general (UE) 2016/679, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitatea mea de persoană vizată,
și anume: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra
datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de
a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau justiției pentru apărarea drepturilor garantate de Regulamentul general (UE)
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2016/679. Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată și semnată,
adresată beneficiarului proiectului, Asociația Grup de Acțiune Locală Bucovina de
Munte.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând ca declarațiile inexacte
sau falsul în declarații sunt pedepsite conform legii (art. 326 din Codul Penal).

Semnătura

Data
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ANEXA 3
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE INSTRUMENTE NECESARE

Subsemnatul/Subsemnata ______________________________________________________,
posesor/posesoare

al/a

B.I./C.I.

seria

____

nr.

____________

şi

CNP

.__________________________,
în calitate de participant/ă la programul de formare profesională Competențe antreprenoriale
din cadrul proiectului ”Atelierul de business”- Contract POCU/829/6/13/142100
Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria
răspundere că, pentru parcurgerea în sistem online a pregătirii teoretice și practice, precum și
pentru susținerea examenului de absolvire: am acces la internet, dețin echipamentul necesar
desfășurării în condiții optime a programului de formare (calculator / laptop /tabletă / telefon /
cameră web, microfon).
După finalizarea inscrierii, mă oblig să urmez cursul la care m-am înscris, curs oferit gratuit în
cadrul proiectului cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. In caz contrar
voi achita penalizari în valoare de 1031,17 lei.

Data _________________
Semnătura _________________
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ANEXA 8 la Manualul beneficiarului
FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A PARTICIPANȚILOR
LA OPERAȚIUNILE FINANȚATE PRIN POCU 2014-2020

Cod SMIS proiect:

……………..

Axă prioritară:

……………..

Titlu proiect:

……………………………………….

OIR/OI responsabil:

………………………….

Secțiunea A.

La intrarea în operațiune

Date de contact:

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

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

Data intrării în operațiune:

……………………………………………..

CNP:

…………………………………………

Zonă:
Urban
Rural
Localizare geografică:
Regiune:

………………………………………..

Județ:

…………………………………………

Unitate teritorial administrativă: ……………….
Gen:
Masculin
Feminin
Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
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Persoană cu vârsta peste 54 de ani

Categoria de Grup Țintă din care face parte:

………………….

Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lungă durată
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare

Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED

Persoană dezavantajată:
DA
NU
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
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Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în întreținere
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus

Semnătura participant

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților

……………………

……………………

Data:

Data:

……………………

………………….

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea
și prelucrarea datelor personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt
prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt
comunicate către niciun terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor
legale în vigoare.
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ANEXA 5
Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020
Turism si ecoturim
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
Textile si pielarie
1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
1320 Productia de tesaturi
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de
corp)
1393 Fabricarea de covoare si machete
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de
imbracaminte
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1420 Fabbricarea articolelor din blana
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
1520 Fabricarea incaltamintei
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
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4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri,
chioscuri si piete
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
Lemn si mobila
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte
material
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103 Fabricarea de saltele si somiere
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si
echipamentelor 4673
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic
n.c.a
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice
Industrii creative
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
5811 Activitati de editare a cartilor
5813 Activitati de editare a ziarelor
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5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
7111 Activitati de arhitectura
7112
Activități
de
inginerie
si
consultanta
tehnică
legate
de acestea
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
8130 Activitati de intretinere peisagistica
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003 Activitati de creatie artistica
9321 Bâlciuri si parcuri de distractii
9329 Alte activitati recreative si distractive
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor
Industria auto si componente
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe si compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetari
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de
transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare
de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
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3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea
motocicletelor
Tehnologia informatiilor si telecomunicatii
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
5829 Activitati de editare a altor produse software
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda
6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6399 Alte activitati de servicii informationale
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
Procesarea alimentelor si bauturilor
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1011 Productia si conservarea carnii
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei
1061 Fabricarea produselor de morarit
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo
1085 Fabricarea de mancaruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape
imbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie
Sanatate si produse farmaceutice
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
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4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
7500 Activitati veterinare
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
8621 Activitati de asistenta medicala generala
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate
de a se ingriji singure
Energie si management de mediu
2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2811 Fabricarea de motoare si turbine
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare
Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie
Construcții
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291 Constructii hidrotehnice
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
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4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521*
Fabricarea materialelor de construcții
2229
2311
2312
2313
2314
2319
2320
2331
2332
2341
2342
2343
2344
2349
2351
2352
2361
2362
2363
2364

Fabricarea altor produse din material plastic
Fabricarea sticlei plate
Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
Fabricarea articolelor din sticlă
Fabricarea fibrelor din sticlă
Fabricarea de sticlărie tehnică
Fabricarea de produse refractare
Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
Fabricarea cărămizilor, ţiglelorşi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Fabricarea cimentului
Fabricarea varului si ipsosului
Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Fabricarea betonului
Fabricarea mortarului
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2365
2369
2370
2391
2399

Fabricarea produselor din azbociment
Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
Fabricarea de produse abrazive
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Activități profesionale, științifice și tehnice
7111
7112
7120
7211
7219

Activităţi de arhitectură
Activităţi de inginerie şiconsultanţă tehnică legate de acestea
Activităţi de testări şi analize tehnice
Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Distribuție
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4941 Transporturi rutiere de marfuri
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa
5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
5121 Transporturi aeriene de marfa
5122 Transporturi spatiale
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulari
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
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