CPV 2008
NOTE EXPLICATIVE

NOTĂ

2

I. NOTE EXPLICATIVE PENTRU DIVIZIUNILE 01 - 44 ȘI 48 PRIVIND
PRODUSELE
CPV se compune dintr-un Vocabular principal și un Vocabular suplimentar. Vocabularul principal constă dintr-o listă
de coduri pentru bunuri, lucrări și servicii utilizate frecvent în achizițiile publice. Vocabularul suplimentar a fost
proiectat pentru a ajuta autoritatea contractantă să descrie obiectul contractului într-o manieră mai cuprinzătoare.
Pentru a descrie obiectul unei cereri de oferte, utilizatorii pot alege din codurile enumerate în Vocabularul principal al
CPV și pot adăuga coduri din Vocabularul suplimentar în cazul în care sunt necesare informații descriptive
suplimentare. Descrierile pot fi îmbunătățite prin utilizarea Vocabularului suplimentar, Secțiunile A – M pentru produse,
Secțiunile P – U în special pentru servicii și Secțiunile D – F fie pentru produse, fie pentru servicii.
De exemplu, în cazul în care utilizatorul dorește să cumpere mese, acesta va alege codul „39121200-8 Mese” din
Vocabularul principal pentru a defini produsul de bază. Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a descrie
produsul suplimentar:
- Utilizarea codului „FA02-9 Pentru grădinițe” ar însemna că mesele ar fi potrivite pentru copiii dintr-o zonă
educațională.
- Utilizarea codului suplimentar „FG19-6 Pentru camping” ar putea însemna că mesele ar fi ușoare și/sau pliante pentru
această utilizare specifică.
- În cazul în care este nevoie de mese pentru un eveniment special și autoritatea contractantă nu dorește să le cumpere,
codul „PA01-7 Închiriere” este potrivit pentru acest scop.
- Materialul din care trebuie confecționate mesele, de exemplu din motive estetice, poate fi definit utilizând Secțiunea A
din Vocabularul suplimentar.
Notă: Fiecare diviziune a CPV are la bază o structură ramificată. Orice cod de clasificare poate fi utilizat în mod
potențial pentru o cerere de ofertă; totuși, se recomandă evitarea utilizării codurilor din partea superioară a structurii
ramificate, deoarece acestea pot induce în eroare potențialii furnizori.

DIVIZIUNEA 03: PRODUSE AGRICOLE, DE FERMĂ, DE PESCUIT, DE SILVICULTURĂ
ȘI PRODUSE CONEXE
Diviziunea nu include:
- Serviciile pentru agricultură, horticultură i vânătoare, incluse în grupele 771, 773 i 776
- Serviciile zoologice i zootehnice, incluse în grupele 774 i 775
- Serviciile pentru silvicultură i exploatare forestieră, incluse în grupa 772 Servicii pentru silvicultură
- Serviciile conexe pescuitului, incluse în grupa 777
- Produsele pe bază de tutun, incluse în clasa 1599
- Utilajele agricole, incluse în diviziunea 16
Grupa 031: Produse agricole și horticole
Clasa 0311: Produse agricole, produse horticole

i de grădină pentru comercializare

Această clasă nu include:
- Produsele pe bază de tutun, incluse în clasa 1599

Clasa 0312: Produse horticole

i plante de pepinieră

Această clasă include orice tip de flori i plante din industria horticolă, vii sau tăiate, prelucrate sau neprelucrate,
i păr i de plante din industria horticolă (bulbi, rădăcini, buta i etc.)
Această clasă nu include:
- Semin ele de flori, care sunt clasificate împreună cu semin ele în clasa 0311
- Bulbii de flori, care sunt clasifica i împreună cu produsele de pepinieră în clasa 0345
- Plantele ornamentale din industria forestieră, incluse în clasa 0344

Clasa 0313: Plante pentru prepararea băuturilor

i a condimentelor

Această clasă nu include:
- Cafea, ceai, mate, plante preparate sau prelucrate, incluse în clasa 1586
- Condimente i mirodenii preparate sau prelucrate, incluse în clasa 1587

Clasa 0314: Produse de origine animală

i produse conexe

Această clasă nu include:
- Utilajele agricole, incluse în diviziunea 16
- Mierea prelucrată, clasificată împreună cu zahărul i produsele conexe în clasa 1583
- Ceara din industria petrolieră, inclusă în clasa 0922
- Ceara vegetală, inclusă în clasa 1542
- Preparatele odorifere i ceara, incluse în clasa 3981
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Grupa 032: Cereale, cartofi, legume, fructe și fructe cu coajă
Clasa 0321: Cereale

i cartofi

Această clasă nu include:
- Semin ele, incluse în clasa 0311
- Produsele pe bază de cartofi i cartofii prelucra i, incluse în grupa 153

Clasa 0322: Legume, fructe

i fructe cu coajă

Această clasă nu include:
- Legumele, fructele i fructele cu coajă preparate sau prelucrate, incluse în clasa 1533

Grupa 033: Produse agricole, de vânătoare și de pescuit
Clasa 0331: Pe ti, crustacee

i produse acvatice

Această clasă nu include:
- Carnea de pe te preparată sau prelucrată, inclusă în grupa 152
- Hrana pe bază de pe te pentru alte animale, inclusă în clasa 1571

Clasa 0332: Bovine,

eptel

i animale mici

Această clasă nu include:
- Ouăle, incluse în clasa 0314
- Carnea, preparată sau prelucrată, inclusă în clasele 1511, 1513
- Produsele lactate, incluse în grupa 155
- Hrana din carne pentru alte animale, inclusă în clasa 1571

Clasa 0333: Produse de animale de fermă
Această clasă nu include:
- Laptele conservat i produsele lactate, incluse în grupa 155
- Blănurile i produsele din blană, incluse în grupa 186
- Lână animală prelucrată, piei brute i prelucrate pentru haine, incluse în clasa 1928

Grupa 034: Produse de silvicultură și de exploatare forestieră
Clasa 0341: Lemn
Această sec iune va fi folosită numai pentru cumpărarea de materii prime. Pentru a specifica un material cu
scopul de a completa descrierea unui produs, utilizatorii trebuie să facă referire la Vocabularul suplimentar, i
anume sec iunea A, grupa B.
Această clasă nu include:
- Pasta de lemn, inclusă în clasa 0346
- Combustibilii pe bază de lemn, inclu i în clasa 0911
- Lemnul transformat în material de construc ie, inclus în clasa 4419 (furnir pentru placaje, plăci de parchet, etc.)

Clasa 0342: Gumă arabică
Această clasă nu include:
- Ceara

Clasa 0343: Plută
Această sec iune va fi folosită numai pentru cumpărarea de materii prime. Pentru a specifica un material cu
scopul de a completa descrierea unui produs, utilizatorii trebuie să facă referire la Vocabularul suplimentar, i
anume sec iunea A, grupa B.
Această clasă nu include:
- Bu oanele, incluse în clasa 4461

Clasa 0344: Produse de silvicultură
Această clasă nu include:
- Plantele din industria horticolă, incluse în clasa 0312

Clasa 0345: Produse de pepinieră
Această clasă nu include:
- Produsele horticole, incluse în clasa 0312
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DIVIZIUNEA 09: PRODUSE PETROLIERE, COMBUSTIBIL, ELECTRICITATE ȘI ALTE
SURSE DE ENERGIE
Pentru a oferi o descriere mai detaliată, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea K, „Atribute
reziduale pentru energie i distribu ia apei”
Această diviziune nu include:
- Servicii de ridicare cu macara derrick, reparare i demontare, incluse în categoria 505315
- Servicii conexe extrac iei de i ei i gaze, servicii de lichefiere i re-gazeificare pentru gaze
naturale
pentru transport, incluse în diviziunea 76
- Servicii pentru explorarea i eiului i a gazelor naturale, incluse în categoria 71351 i în categoria
71352
Grupa 091: Combustibili
Clasa 0911: Combustibili solizi
Această clasă nu include:
- Produsele derivate din cărbune, incluse în clasa 0924
- Combustibilii nucleari, inclu i în clasa 0934

Clasa 0912: Combustibili gazo i
Această clasă nu include:
- Gazul petrolier lichefiat (GPL), care este clasificat împreună cu produsele petroliere în clasa 0913
- Gazele folosite pentru propulsia navetelor spa iale, incluse în grupa 241

Clasa 0913: Petrol

i produse distilate

Această clasă nu include:
- Preparatele lubrifiante, incluse în clasa 0921
- Vaselina, ceara de i ei i benzinele speciale, incluse în clasa 0922
- i eiul, inclus în clasa 0923

Grupa 092: Petrol, cărbune și produse petroliere
Clasa 0921: Preparate lubrifiante
Această clasă nu include:
- Lubrifian ii ob inu i din orice alt produs cu excep ia petrolului, inclu i în clasa 2495

Clasa 0922: Vaselină, ceară de

i ei

i benzine speciale

Această clasă nu include:
- Ceara ob inută din orice alt produs cu excep ia petrolului

Grupa 093: Electricitate, încălzire, energie solară și nucleară
Clasa 0932: Aburi, apă caldă

i produse conexe

Această clasă nu include:
- Produsele pentru sistemele de încălzire, incluse în grupa 441
- Produsele pentru încălzirea centrală, incluse în clasa 4462
- Lucrările de instala ii i construc ii pentru dispozitive care folosesc aburul
diviziunea 45
- Generatoarele de aburi i utilajele incluse în grupa 421
- evile, incluse în clasa 4416

i/sau apa caldă, incluse în

Clasa 0933: Energie solară
Această clasă nu include:
- Lucrările de instala ii i construc ii pentru panouri solare, incluse în clasa 4526

Clasa 0933: Combustibili nucleari
Această clasă nu include:
- Minereurile de uraniu, incluse în clasa 1461
- Serviciile privind de eurile radioactive, incluse în clasa 9052
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DIVIZIUNEA 14: PRODUSE DE MINERIT, METALE DE BAZĂ ȘI PRODUSE CONEXE
Această diviziune nu include:
- Serviciile de turnare pentru metale de bază sau aliaje după schi e sau modele, incluse în clasa 7999
- Serviciile de acoperire metalică, incluse în clasa 7999
- Serviciile de acoperire nemetalică (servicii de acoperire cu plastic,fosfatare, emailare, betonare, etc.),
incluse în clasa 7999
- Alte servicii de tratare la suprafa ă pentru metal, incluse în clasa 7999
- Forjare, tan are i alte servicii de formare pentru metal, incluse în clasa 7999
- Metalurgia pulberilor, inclusă în clasa 7999
- Echipamentul minier, inclus în grupa 431
Grupa 142: Nisip și argilă
Această sec iune va fi folosită numai la cumpărarea de materii prime. Pentru a specifica un material cu scopul de
a completa descrierea unui produs, utilizatorii trebuie să facă referire la Vocabularul suplimentar, i anume
sec iunea A, grupa B.

Grupa 143: Produse anorganice chimice și îngrășăminte minerale
Clasa 1431: Îngră ăminte minerale
Această clasă nu include:
- Îngră ămintele organice, incluse în clasa 2443

Grupa 144: Sare și clorură de sodiu pur
Această grupă nu include:
- Sarea de masă, inclusă în clasa 1587

Grupa 145: Produse conexe de exploatare minieră și în carieră
Clasa 1452: Pietre pre ioase i semipre ioase; piatră ponce;
minerale i metale pre ioase.

mirghel; abrazivi naturali; alte

Această clasă nu include:
- Pietrele pre ioase i semipre ioase pentru bijuterii, incluse în clasa 1851

Grupa 146: Minereuri metalifere și aliaje
Această sec iune va fi folosită numai la cumpărarea de materii prime. Pentru a specifica un material cu scopul de
a completa descrierea unui produs, utilizatorii trebuie să facă referire la Vocabularul suplimentar, i anume
sec iunea A, grupa A.

Clasa 1461: Minereuri metalifere
Această clasă nu include:
- Produsele metalice, care vor fi clasificare după numele de produs, cu materialul adăugat utilizând Vocabularul
suplimentar
- Uraniul preparat sub formă de combustibil nuclear, inclus în clasa 0934

Clasa 1462: Aliaje
Această clasă nu include:
- Produsele din aliaje, care vor fi clasificare după numele de produs, cu adăugarea materialului utilizând
Vocabularul suplimentar

Grupa 147: Metale de bază
Această sec iune va fi folosită numai la cumpărarea de materii prime. Pentru a specifica un material cu scopul de
a completa descrierea unui produs, utilizatorii trebuie să facă referire la Vocabularul suplimentar, i anume
sec iunea A, grupa A.

Grupa 148: Diverse produse minerale nemetalice
Această sec iune va fi folosită numai la cumpărarea de materii prime. Pentru a specifica un material cu scopul de
a completa descrierea unui produs, utilizatorii trebuie să facă referire la Vocabularul suplimentar, i anume
sec iunea A, grupa B.

Grupa 149: Materii prime secundare de recuperare
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Această sec iune va fi folosită numai la cumpărarea de materii prime. Pentru a specifica un material cu scopul de
a completa descrierea unui produs, utilizatorii trebuie să facă referire la Vocabularul suplimentar.

DIVIZIUNEA 15: ALIMENTE, BĂUTURI, TUTUN ȘI PRODUSE CONEXE
Pentru a oferi o descriere mai detaliată, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea H, „Atribute
reziduale pentru alimente, băuturi i mâncăruri”.
Această diviziune nu include:
- Utilajele de prelucrare a alimentelor, a băuturilor i a tutunului i accesorii ale acestora, incluse în
grupa 422
Grupa 151: Produse de origine animală, carne și produse din carne
Clasa 1511: Carne
Această clasă nu include:
- Animalele vii, incluse în grupa 033

Grupa 152: Pește preparat și conserve de pește
Această grupă nu include:
- Pe tele proaspăt, inclus în clasa 0311
- Hrana pe bază de pe te pentru alte animale, inclusă în clasa 1571
- Supa pe bază de pe te, inclusă în clasa 1589

Grupa 153: Fructe, legume și produse conexe
Clasa 1531: Cartofi

i produse pe bază de cartofi

Această clasă nu include:
- Cartofii neprelucra i, inclu i în clasa 0321

Clasa 1533: Fructe

i legume transformate

Această clasă nu include:
- Legumele, fructele i fructele cu coajă în stare crudă, incluse în clasa 032

Grupa 154: Uleiuri și grăsimi animale sau vegetale
Această grupă nu include:
- Uleiul de porumb, care este clasificat împreună cu amidonul i produsele amilacee , în clasa 1562
- Untul, grăsimea sau uleiul de cacao, care sunt clasificate împreună cu produsele pe bază de cacao în clasa 1584
- Uleiurile esen iale, incluse în clasa 2492

Grupa 155: Produse lactate
Clasa 1551: Lapte

i smântână

Această clasă nu include:
- Laptele proaspăt, inclus în clasa 0333
- Laptele cu ciocolată, inclus în clasa 1598

Grupa 156: Produse de morărit, amidon și produse amilacee
Clasa 1562: Amidon

i produse amilacee

Această clasă nu include:
- Solu iile de glucoză pentru uz medical, incluse în clasa 3369

Grupa 158: Diverse produse alimentare
Clasa 1581: Produse de panifica ie, produse de patiserie

i de cofetărie proaspete

Această clasă nu include:
- Produsele de panifica ie prăjite, incluse în clasa 1582

Clasa 1583: Zahăr

i produse conexe

Această clasă nu include:
- Mierea naturală, inclusă în clasa 0314
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Clasa 1584: Cacao, ciocolată

i produse zaharoase

Această clasă nu include:
- Boabele de cacao, incluse în clasa 0313
- Laptele cu ciocolată, inclus în clasa 1598

Clasa 1585: Paste făinoase
Această clasă nu include:
- Gri ul, inclus în clasa 1562. În această clasă, „Cu cu ” trebuie în eles ca o mâncare integrală.

Clasa 1586: Cafea, ceai

i produse conexe

Această clasă nu include:
- Plantele de ceai i mateul în stare brută, incluse în clasa 0313

Clasa 1587: Condimente

i mirodenii

Această clasă nu include:
- Semin ele de mu tar, incluse în clasa 0311
- Plantele pentru prepararea condimentelor i condimentele neprelucrate, incluse în clasa 0313
- Alte tipuri de sare decât cea de masă, incluse în clasa 144

DIVIZIUNEA 16: UTILAJE AGRICOLE
Grupa 166: Utilaje agricole sau forestiere specializate
Această grupă nu include:
- Uscătoarele pentru produse agricole, care sunt clasificate împreună cu utilajele de prelucrare a alimentelor în

clasa 4221
Grupa 167: Tractoare
Această grupă nu include:
- Piesele i accesoriile pentru vehiculele agricole, incluse în grupa 343

Grupa 168: Piese pentru utilaje agricole și forestiere
Această grupă nu include:
- Serviciile de reparare, între inere

i instalare pentru utilaje agricole

i forestiere, incluse în clasele 5053

i

5152
DIVIZIUNEA 18: ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE, ARTICOLE DE VOIAJ ȘI
ACCESORII
Grupa 181: Îmbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcăminte specială de lucru și accesorii.
Această grupă nu include:
- Îmbrăcămintea pentru armată i poli ie, inclusă în clasa 3581
- Îmbrăcămintea de protec ie i accesoriile, incluse în clasele 3511

i 3581

Grupa 182: Îmbrăcăminte de exterior
Această grupă nu include:
- Articolele din blană, incluse în grupa 186
- Îmbrăcămintea pentru armată i poli ie, inclusă în clasa 3581
- Îmbrăcămintea de protec ie i accesoriile, incluse în clasele 3511

i 3581

Grupa 183: Articole de îmbrăcăminte
Clasa 1831: Lenjerie de corp
Această clasă nu include:
- Sutienele i articolele similare, incluse în clasa 1832

Grupa 184: Îmbrăcăminte specială și accesorii
Clasa 1841: Îmbrăcăminte specială
Această clasă nu include:
- Îmbrăcămintea de uz profesional, inclusă în grupa 181
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- Îmbrăcămintea pentru armată i poli ie, inclusă în clasa 3581
- Îmbrăcămintea de protec ie i accesoriile, incluse în clasele 3511

i 3581

Clasa 1842: Accesorii vestimentare
Această clasă nu include:
- Accesoriile pentru îmbrăcăminte de lucru, incluse în clasa 1814
- Accesoriile pentru acoperit capul, incluse în clasa 1844

Clasa 1844: Pălării

i articole pentru acoperit capul

Această clasă nu include:
- Articolele pentru acoperit capul de uz militar, incluse în clasa 3581

Grupa 185: Bijuterii, ceasuri și articole conexe
Clasa 1851: Bijuterii

i articole conexe

Această clasă nu include:
- Pietrele i metalele pre ioase

i semipre ioase neprelucrate, incluse în clasa 1452

Clasa 1852: Orologerie personală
Această clasă nu include:
- Ceasornicele, incluse în clasa 3925

Clasa 1853: Cadouri

i recompense

Această clasă nu include:
- Medaliile, incluse în clasa 1851

Grupa 186: Blănuri și articole din blană
Această grupă nu include pieile brute

i prelucrate, incluse în diviziunea 19

Grupa 188: Articole de încălțăminte
Această grupă nu include:
- Încăl ămintea ortopedică, inclusă în clasa 3314

DIVIZIUNEA 19: PRODUSE DIN PIELE, MATERIALE TEXTILE, DIN PLASTIC ȘI DIN
CAUCIUC
Această diviziune nu include:
- Materialul vegetal neprelucrat utilizat în produc ia textilă, inclus în clasa 0311
- Îmbrăcămintea inclusă în diviziunea 18, îmbrăcămintea de protec ie i de securitate, inclusă în clasa
3511, îmbrăcămintea pentru personalul medical, inclusă în clasa 3319 sau echipamentul sportiv
neclasificat în diviziunea 18, inclus în grupa 374
- Serviciile de finisaj textil, precum vopsirea fibrelor, firelor i esăturilor, serviciile de imprimare
pentru esături i alte servicii de finisaj textil, incluse în clasa 9839
- Serviciile de reparare de îmbrăcăminte i de articole textile, incluse în clasa 5083
- Serviciile de reparare i de între inere a echipamentului de camping, incluse în clasa 5088
- Serviciile de fabricare a pieselor din plastic, incluse în clasa 7999
Grupa 191: Piele
Această grupă nu include:
- Pieile de animale, incluse în clasa 1928
- Articolele din piele, grupate după numele produsului

Grupa 192: Materiale textile și articole conexe
Această grupă nu include:
- Lâna de origine animală neprelucrată, inclusă în clasa 0333
- Firele textile, incluse în grupa 194
- Vata textilă, firele i esăturile textile pentru uz tehnic, incluse în clasa 3956

Grupa 194: Fire textile
Această grupă nu include:
- esăturile textile, incluse în grupa 192
- Vata textilă, firele i esăturile textile pentru uz tehnic, incluse în clasa 3956
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Grupa 195: Materiale din cauciuc și din plastic
Clasa 1951: Produse din cauciuc
Această clasă nu include:
- Cauciucul natural, inclus în clasa 0311
- Produsele din cauciuc grupate după numele produsului

Clasa 1952: Produse din plastic
Această clasă nu include:
- Materialele plastice primare, incluse în grupa 245
- Produsele pe bază de ră ină, incluse în clasa 2432

Grupa 197: Cauciuc și fibre sintetice
Această grupă nu include:
- Firele sau a ele sintetice, incluse în grupa 1944

DIVIZIUNEA 22: IMPRIMATE ȘI PRODUSE CONEXE
Această diviziune nu include:
- Serviciile de imprimare incluse în clasa 7981
- Serviciile de legare i de finisare, incluse în clasa 7997
- Serviciile de compozi ie i de pregătire a formelor de tipar, incluse în clasa 7982
- Serviciile de reproducere de software, incluse în clasa 7226
- Serviciile de reproducere pentru înregistrările video i audio, incluse în clasa 7999
Grupa 221: Cărți, broșuri și pliante tipărite
Această grupă nu include:
- Ziarele, revistele specializate, periodicele

i revistele, incluse în grupa 222

Grupa 224: Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acțiuni, materiale publicitare, cataloage și
manuale
Această grupă nu include:
- Echipamentul general pentru oficii po tale, inclus în clasa 3013
- Timbrele i căr ile filatelice, incluse în clasa 2284
- Hârtia utilizată pentru fabricarea documentelor mai sus-men ionate, inclusă în clasa 3019

Grupa 225: Plăci sau cilindri tipografici, alte echipamente de tipografie
Această grupă nu include:
- Ma inile de birou pentru tipărit offset, incluse în clasa 3012
- Ma inile de tipărit incluse în clasa 4299

Grupa 226: Cerneală
Această grupă nu include:
- Cerneala pentru birou (tu iere, cartu e de cerneală etc.), inclusă în clasa 3019

Grupa 228: Registre, registre contabile, clasoare, formulare și alte articole imprimate de
papetărie din hârtie sau din carton
Clasa 2281: Registre din hârtie sau din carton
Această clasă nu include:
- Căr ile tipărite, incluse în clasa 2211

DIVIZIUNEA 24: PRODUSE CHIMICE
Grupa 242: Coloranți și pigmenți
Clasa 2422: Extracte tanante, extracte colorante, tanini

i substan e colorante

Această clasă nu include:
- Deriva ii vegetali pentru vopsire, inclu i în clasa 2432
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Grupa 244: Îngrășăminte și compuși azotați
Această grupă nu include îngră ăminte minerale, incluse în clasa 1431

Grupa 246: Explozibili
Clasa 2461: Explozibili prepara i
Această clasă nu include armele

i muni iile, incluse în grupa 353

Grupa 249: Produse chimice fine și produse chimice variate
Clasa 2495: Produse chimice speciale
Această clasă nu include:
- Produsele chimice de bază, incluse în grupa 243
- Coloran ii i pigmen i, inclu i în grupa 242
- Explozibilii, inclu i în grupa 246
- Cleiurile, incluse în clasa 2491
- Substan ele chimice pentru fotografii, incluse în clasa 2493

Clasa 2496: Diferite produse chimice
Această clasă nu include:
- Produsele chimice de bază, incluse în grupa 243
- Coloran ii i pigmen ii, inclu i în grupa 242
- Explozibilii, inclu i în grupa 246
- Cleiurile, incluse în clasa 2491
- Substan ele chimice pentru fotografii, incluse în clasa 2493

DIVIZIUNEA 30: ECHIPAMENT INFORMATIC ȘI ACCESORII DE BIROU, CU EXCEPȚIA
MOBILIERULUI ȘI A PACHETELOR SOFTWARE
Această diviziune va fi utilizată numai pentru hardware. Pentru a adăuga elemente suplimentare
descrierii, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea J „Atribute reziduale pentru informatică,
tehnologia informa iei sau comunica ii”.
Grupa 301: Mașini, echipament și accesorii de birou, cu excepția computerelor, a imprimantelor
și a mobilierului
Clasa 3012: Echipament de fotocopiere

i de tipărire offset

Această clasă nu include:
- Consumabilele pentru dispozitive de fotocopiere i termocopiere, cu excep ia cartu e de toner, incluse în
clasele 2261, 3019
- Echipamentul pentru industria tipografică i pentru serviciile de tipărire, inclus în grupa 225

Clasa 3013: Echipament pentru oficii po tale
Această clasă nu include:
- Timbrele, incluse în grupa 224

Clasa 3014: Ma ini de calcul

i de contabilitate

Această clasă nu include:
- Panglicile i rolele pentru ma ini de calcul, incluse în clasa 3019

Clasa 3015: Ma ini de scris
Această clasă nu include:
- Benzile pentru ma ini de scris, incluse în clasa 3019

Clasa 3016: Carduri magnetice
Această clasă nu include alte carduri personale, magnetice sau de alt tip, care pot fi identificate pe baza numelui de
produs în CPV i combinate cu codul suplimentar „CA16-8 Magnetic”, precum ecusoanele de identificare, incluse
în clasa 3512.

Clasa 3017: Ma ini de etichetat
Această clasă nu include:
- Marcajele i etichetele incluse în clasele 3019, 3512

i 3956

Grupa 302: Echipament și accesorii pentru computer
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Această grupă nu include:
- Alte ma ini de birou cu excep ia computerelor, incluse în grupa 301
Clasa 3021: Ma ini de procesare a datelor (hardware)
Această clasă nu include:
- Unită ile de intrare i ie ire, incluse în clasa 3023

DIVIZIUNEA 31: MAȘINI, APARATE, ECHIPAMENTE ȘI CONSUMABILE ELECTRICE;
ILUMINAT
Grupa 311: Motoare, generatoare și transformatoare electrice
Această grupă nu include:
- Serviciile de reparare, între inere
incluse în clasele 5053 i 5111

i rebobinare pentru motoare, generatoare

i transformatoare electrice,

Grupa 312: Aparate de distribuție și control ale energiei electrice
Această grupă nu include:
- Serviciile de instalare pentru aparatele de distribu ie

i control ale energiei electrice, incluse în clasa

5111
- Lucrările de instala ii pentru cablare

i conexiuni electrice care au legătură cu construc iile, incluse în clasa

4531
Grupa 313: Sârmă și cabluri izolate
Clasa 3131: Cabluri de distribu ie
Această clasă nu include:
- Cablurile de distribu ie pentru alte utilizări decât cele electrice, incluse în clasele 4411, 4413

i 4416

Clasa 3134: Accesorii de cablu, izolate
Această clasă nu include:
- Garniturile izolante pentru

evi, incluse în clasa 4416

Grupa 315: Aparatură de iluminat și lămpi electrice
Clasa 3151: Lămpi electrice cu incandescen ă
Această clasă nu include:
- Lămpile i corpurile de iluminat

Clasa 3152: Lămpi

i piesele pentru acestea, incluse în clasele 3152

i 3153

i aparate de iluminat

Această clasă nu include:
- Lămpile electrice cu incandescen ă, incluse în clasa 3151
- Piesele pentru lămpi i corpuri de iluminat, incluse în clasa 3153

Grupa 316: Echipament electric
Această grupă nu include:
- Servicii de reparare i între inere a echipamentului i aparatelor electrice clasificate
în 50532000
- Serviciile de instalare pentru aparatele i echipamentele electrice, incluse în grupa 511
- Serviciile de instalare pentru echipamentele de iluminat i semnalizare pe drumuri, căi ferate, etc., incluse în

clasa 4531
Clasa 3161: Echipament electric pentru motoare
Această clasă nu include:
- Firele, incluse în grupele 313

i vehicule

i 443

Clasa 3162: Aparate de semnalizare acustică sau optică
Această clasă nu include:
- Luminile de semnalizare, incluse în clasa 3151
- Semafoarele, incluse în clasa 3499
- Echipamentul pentru controlul traficului feroviar, inclus în clasa 3463
- Aparatele de semnalizare pentru poli ie, incluse în clasa 3526
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Grupa 317: Accesorii electronice, electromecanice și electrotehnice
Clasa 3171: Echipament electronic
Această clasă nu include:
- Ma inile i aparatele electronice de birou, incluse în grupa 301
- Echipamentul electronic pentru uz exclusiv medical, inclus în diviziunea 33
- Echipamentul electronic utilizat exclusiv în armată, poli ie i securitate, inclus în diviziunea 35

DIVIZIUNEA 32: ECHIPAMENT DE RADIO, TELEVIZIUNE, COMUNICAȚII,
TELECOMUNICAȚII ȘI ARTICOLE CONEXE
Pentru a adăuga elemente suplimentare descrierii, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea J
„Atribute reziduale pentru informatică, tehnologia informa iei sau comunica ii”.
Grupa 322: Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune și televiziune
Această grupă nu include:
- Serviciile de reparare, între inere

radiotelegrafie, radiodifuziune

i instalare pentru aparatele de emisie pentru radiotelefonie,
i televiziune, incluse în clasele 5033, 5034, 5132 i 5133

Grupa 323: Receptoare de televiziune și de radio și aparate de înregistrare sau de redare a
sunetului sau a imaginii
Această grupă nu include:
- Serviciile de reparare, între inere i instalare pentru receptoarele de televiziune i de radio
înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii, incluse în clasele 5033, 5034 i 5131

Clasa 3232: Echipament audiovizual

i aparatele de

i de televiziune

Această clasă nu include:
- Tuburile catodice, incluse în clasa 3167
- Tuburile catodice pentru televizoare, incluse în clasa 3171

Grupa 324: Rețele
Clasa 3242: Echipament de re ea
Această clasă nu include:
- Interfe ele de re ea, incluse în clasa 3023
- Serverele de re ea, incluse în clasa 4882

Grupa 325: Echipament de telecomunicații
Clasa 3254: Centrale telefonice interne
Această clasă nu include:
- Tablourile electrice i cele utilizate pentru alte scopuri decât telecomunica iile, incluse în clasa 3121

Clasa 3255: Echipament telefonic
Această clasă nu include:
- Telefoanele mobile, incluse în clasa 3225

Clasa 3256: Materiale cu fibre optice
Această clasă nu include:
- Aparatele cu fibre optice, incluse în clasa 3862

Clasa 3257: Echipament de comunica ii
Această clasă nu include:
- Re elele de comunica ii, incluse în clasa 3241
- Sateli ii de comunica ii, inclu i în clasa 3563

DIVIZIUNEA 33: ECHIPAMENTE MEDICALE, PRODUSE FARMACEUTICE ȘI PRODUSE
DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ
Pentru a adăuga elemente suplimentare descrierii, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea L
„Atribute reziduale pentru medicină i laboratoare”

13

Grupa 331: Echipamente medicale
Clasa 3311: Echipament de imagistică de uz medical, dentar

i veterinar

Această clasă nu include:
- Accesoriile, developatoarele i fixatorii pentru radiologie, incluse în clasa 2493
- Aparatele de diagnosticare cu ultrasunete, incluse în clasa 3312
- Serviciile de instalare pentru echipamentul de imagistică, incluse în clasa 5141
- Serviciile de radiografie, incluse în clasa 7996
- Serviciile de imagistică medicală, incluse în clasa 8515

Clasa 3312: Sisteme de înregistrare

i dispozitive de explorare

Această clasă nu include:
- Sistemul de radiodiagnosticare, inclus în clasa 3311

Clasa 3313: Instrumente

i dispozitive dentare

i de subspecialitate

Această clasă nu include:
- Ceara dentară, inclusă în clasa 2495
- Radiografia dentară, inclusă în clasa 3311
- Consumabilele dentare, incluse în clasa 3314
- Sta iile de lucru pentru stomatologie, incluse în clasa 3319
- Articolele i preparatele pentru igiena bucală sau dentară, incluse în clasa 3371
- Serviciile de practică dentară i serviciile conexe, incluse în clasa 8513

Clasa 3314: Consumabile medicale
Această clasă include:
- Consumabilele medicale nechimice de uz limitat i consumabilele hematologice
Această clasă nu include:
- Gazele medicale, incluse în clasa 2411
- Dispozitivele i instrumentele pentru transfuzie, incluse în clasa 3319
- Articolele din hârtie pentru spitale, incluse în clasa 3319

Clasa 3315: Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie

i de fizioterapie

Această clasă nu include:
- Gazele medicale, incluse în clasa 2411

Clasa 3316: Tehnici operatorii
Această clasă nu include:
- Corturile pentru oxigenoterapie, incluse în clasa 3315
- Consumabilele medicale pentru dispozitivele i instrumentele men ionate anterior, incluse în clasa 3314
- Dispozitivele i aparatele utilizate în chirurgie precum protezele, incluse în clasa 3318

Clasa 3318: Asisten ă func ională
Această clasă nu include:
- Sistemele de monitorizare a pacien ilor, incluse în clasa 3319

Grupa 336: Produse farmaceutice
Clasa 3362: Medicamente pentru sânge, pentru organele hematopoietice
cardiovascular

i pentru sistemul

Această clasă nu include:
- Solu iile de dializă, incluse în clasa 3369

Grupa 337: Produse de îngrijire personală
Clasa 3371: Parfumuri, produse de toaletă

i prezervative

Această clasă nu include:
- Trusele de pedichiură, incluse în clasa 3372

Clasa 3372: Aparate de ras

i truse de manichiură sau de pedichiură

Această clasă nu include:
- Produsele i lo iunile pentru îngrijirea picioarelor, incluse în clasa 3371
- Produsele pentru îngrijirea unghiilor, incluse în clasa 3374
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Clasa 3373: Produse de îngrijire a ochilor

i lentile corectoare

Această clasă nu include:
- Instrumentele optice i de astronomie, incluse în clasa 3863

Clasa 3374: Produse de îngrijire a mâinilor

i a unghiilor

Această clasă nu include:
- Trusele de manichiură i pedichiură, incluse în clasa 3372

Grupa 339: Echipamente și articole pentru autopsie și uz mortuar
Această grupă nu include:
- Serviciile de instalare, reparare i de între inere a echipamentelor
i aparatelor medicale i chirurgicale, incluse în grupa 514 i clasa 5042
- Echipamentele de laborator, optice i de precizie (cu excep ia ochelarilor), incluse în diviziunea 38
- Îmbrăcămintea de uz profesional, îmbrăcămintea specială de lucru i accesoriile, incluse în grupa 181

DIVIZIUNEA 34: ECHIPAMENT DE TRANSPORT ȘI PRODUSE AUXILIARE PENTRU
TRANSPORT
Pentru a adăuga elemente suplimentare descrierii, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea M
„Atribute reziduale pentru transport”
Această diviziune nu include:
- Serviciile de reparare, între inere i demontare a autovehiculelor, incluse în grupa 501
- Serviciile de reparare i între inere i serviciile conexe pentru echipamentul aerian, feroviar, rutier
i maritim, incluse în clasa 502
Grupa 341: Autovehicule
Această grupă nu include:
- Vehiculele militare, incluse în grupa 354

Clasa 3414: Autovehicule de mare capacitate
Această clasă nu include:
- Macaralele montate pe vehicule, incluse în clasa 4241

Clasa 3415: Simulatoare
Această clasă nu include:
- Simulatoarele de zbor, incluse în clasa 3474
- Simulatoarele de pasarele de îmbarcare, incluse în clasa 3493
- Simulatoarele de luptă, incluse în clasa 3574

Grupa 343: Piese și accesorii pentru vehicule și pentru motoare de vehicule
Clasa 3431: Motoare

i piese pentru motoare (vehicule)

Această clasă nu include:
- Echipamentul electric pentru motoare

i vehicule, inclus în clasa 3161

Clasa 3432: Piese de schimb mecanice, altele decât motoare

i piese de motoare

Această clasă nu include:
- Indicatoarele de viteză pentru vehicule, incluse în clasa 3856

Clasa 3435: Pneuri pentru sarcină mică

i mare

Această clasă nu include:
- Pneurile pentru motociclete, incluse în clasa 3441
- Pneurile pentru biciclete, incluse în clasa 3443
- Pneurile pentru avioane, incluse în clasa 3473

Grupa 345: Nave și ambarcațiuni
Această grupă nu include:
- Navele de război, incluse în grupa 355
- Serviciile de reparare i între inere
echipamente, incluse în clasa 5024

i serviciile conexe pentru echipamentul maritim

i alte tipuri de

Grupa 346: Locomotive și materiale rulante feroviare și piese
Această grupă nu include:
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- Vehiculele cu enile, incluse în grupa 435
- Serviciile de reparare i între inere i serviciile conexe pentru echipamentul feroviar
echipamente, incluse în clasa 5022

i alte tipuri de

Grupa 347: Aeronave și nave spațiale
Această grupă nu include:
- Aeronavele i nave spa iale militare, incluse în clasele 3561 i 3563
- Serviciile de reparare i între inere i serviciile conexe pentru echipamentul aerian, feroviar, rutier
maritim, incluse în clasa 5021

i

Grupa 349: Diverse echipamente de transport și piese de schimb
Clasa 3492: Echipament rutier
Această clasă nu include:
- Semafoarele i echipamentul de iluminat, incluse în clasa 3499

DIVIZIUNEA 35: ECHIPAMENT DE SECURITATE, DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA
INCENDIILOR, DE POLIȚIE ȘI DE APĂRARE
Pentru a adăuga elemente suplimentare descrierii, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea F
„Utilizare specificată”
Grupa 358: Echipament individual și de sprijin
Această grupă nu include:
- Serviciile de reparare,i de între inere

i de instalare a armelor de foc

i a sistemelor de armament, incluse în

clasa 5084
- Serviciile de eliminare a armelor i a muni iilor, incluse în clasa 9052
- Îmbrăcămintea de uz profesional, îmbrăcămintea specială de lucru i accesoriile, incluse în grupa 181

Clasa 3581: Echipament individual
Această clasă nu include:
- Para utele, incluse în clasa 3952

DIVIZIUNEA 37: INSTRUMENTE MUZICALE, ARTICOLE SPORTIVE, JOCURI,
JUCĂRII, OBIECTE DE ARTIZANAT, OBIECTE DE ARTĂ ȘI ACCESORII
Grupa 374: Articole și echipament de sport
În această grupă, articolele sunt clasificate după denumirea sportului, dacă este cazul

Clasa 3741: Echipament pentru sporturi în aer liber
Această clasă nu include:
- Para utele, incluse în clasa 3952

Grupa 378: Articole pentru lucrări de artizanat și de artă
Clasa 3782: Articole pentru lucrări de artă
Această clasă nu include:
- Hârtia care nu este specifică lucrărilor de artă
22 sau 30

i de artizanat, hârtia pentru copiatoare, etc., incluse în diviziunile

DIVIZIUNEA 38: ECHIPAMENTE DE LABORATOR, OPTICE ȘI DE PRECIZIE (CU
EXCEPȚIA OCHELARILOR)
Pentru a adăuga elemente suplimentare descrierii, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea L
„Atribute reziduale pentru medicină i laboratoare”
Această diviziune nu include:
- Serviciile de reparare, între inere i instalare a instrumentelor i aparatelor de măsură, verificare,
testare, navigare i pentru alte scopuri, serviciile de reparare, între inere i instalare a
echipamentelor de măsurare a timpului, serviciile de între inere i reparare a echipamentelor optice,
incluse în clasa 5041 i grupele 508 i 512
Grupa 383: Instrumente de măsurare
Această grupă nu include:
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- Ma inile de cântărit i balan ele, altele decât balan ele de precizie, incluse în clasa 4292
- Instrumentele de măsură pentru naviga ie, incluse în grupa 381
- Instrumentele de măsură pentru geologie i geofizică, incluse în grupa 382
- Instrumentele de verificare a proprietă ilor fizice, incluse în grupa 384
Grupa 385: Aparate de control și de testare
Clasa 3851: Microscoape
Această clasă nu include:
- Microscoapele optice, incluse în clasa 3863

Clasa 3852: Scanere
Această clasă nu include:
- Scanerele informatice, incluse în clasa 3021
- Scanerele medicale, precum scanerele cu ultrasunete, scanerele cu rezonan ă magnetică sau aparatele de
tomografie, incluse în clasa 3311
- Dozimetrele de radia ii, incluse în clasa 3834
- Sistemele dozimetrice, incluse în clasa 3854

Clasa 3854: Ma ini

i aparate de testare

i măsurare

Această clasă nu include:
- Aparatele de verificare a temperaturii i a umidită ii, incluse în clasa 3893
- Indicatoarele de viteză pentru vehicule, incluse în clasa 3856
- Aparatele de detec ie electronică, incluse în clasa 3764
- Instrumentele de verificare a proprietă ilor fizice, incluse în grupa 384
- Alte instrumente de evaluare i testare, neenumerate aici, incluse în grupa 389

Clasa 3855: Contoare
Această clasă nu include:
- Instrumentele de verificare a proprietă ilor fizice, incluse în grupa 384

Clasa 3857: Instrumente

i aparate de reglaj

i de control

Această clasă nu include:
- Indicatoarele de viteză pentru vehicule, incluse în clasa 3856

Clasa 3858: Echipamente radiologice, altele decât cele medicale
Această clasă nu include:
- Dispozitivele medicale cu raze X, incluse în clasele 3311 (pentru uz general)
- Microanalizoarele cu raze X, incluse în clasa 3894

i 3318 (pentru chirurgie cardiacă)

Grupa 386: Instrumente optice
Clasa 3863: Instrumente optice

i de astronomie

Această clasă nu include:
- Laserele medicale, incluse în clasele 3316 (pentru uz chirurgical)
chirurgicală)
- Ma ini-unelte ac ionate prin laser, incluse în clasa 4261

i 3312 (pentru alte utilizări decât cea

Clasa 3865: Echipament fotografic
Această clasă nu include:
- Camerele web, incluse în clasa 3023
- Camerele video de securitate, incluse în clasa 3512
- Camerele de televiziune cu circuit închis, incluse în clasa 3223
- Hârtia i substan ele chimice pentru fotografii, incluse în clasele 2299
- Filmele, incluse în clasa 3235

i 2493

Grupa 387: Ceasuri de pontaj și ceasuri similare; ceasuri de parcare
Această grupă nu include:
- Echipamentul pentru program flexibil de muncă, sistemele de pontaj, sistemele de cronometrare sau dispozitivele
de înregistrare a timpului de lucru, incluse în clasa 3512

Grupa 388: Echipament de comandă a proceselor industriale și echipament pentru comandă de
la distanță
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Această grupă nu include:
- Sirenele telecomandate, incluse în clasa 3882
- Unită ile de comandă digitală la distan ă, incluse în clasa 4296

Grupa 389: Diverse instrumente de evaluare și de testare
Clasa 3894: Instrumente de evaluare nucleară
Această clasă nu include:
- Contoarele Geiger, sistemele de monitorizare a contaminării

i monitoarele de radia ii, incluse în clasa 3834

DIVIZIUNEA 39: MOBILĂ (INCLUSIV MOBILĂ DE BIROU), ACCESORII DE MOBILIER,
APARATE DE UZ CASNIC (EXCLUSIV DISPOZITIVE DE ILUMINAT) ȘI PRODUSE DE
CURĂȚAT
Această diviziune nu include:
- Echipamentele de iluminat, incluse în grupa 315.
Grupa 391: Mobilier
Clasa 3911: Scaune, produse conexe

i piese ale acestora

Această clasă nu include:
- Scaunele pentru vehicule, incluse în grupa 343

Clasa 3912: Mese, dulapuri, birouri

i biblioteci

Această clasă nu include:
- Mesele medicale i alte mese pentru spitale i pentru uz paramedical, incluse în clasele 3319
- Mesele pentru jocuri de masă, incluse în clasa 3746

i 3393

Grupa 392: Accesorii de mobilier
Clasa 3922: Echipament de bucătărie, articole de menaj

i de uz casnic

Această clasă nu include:
- Echipamentul de catering (inclusiv echipamentele pentru cantine
- Mâncarea, inclusă în diviziunile 03 i 15

i articole de catering

i bucătării industriale), inclus în clasa 3931

Categoria 39254: Orologerie
Această categorie nu include:
- Orologeria personală, inclusă în clasa 1852

Grupa 393: Diverse echipamente
Clasa 3931: Echipament de restaurare
Această clasă nu include:
- Articolele de catering, incluse în clasa 3922

Grupa 398: Produse de curățat și de lustruit
Clasa 3981: Preparate odorifere i ceară
Această clasă nu include:
- Plante utilizate în parfumerii, incluse în clasa 0311
- Parfumurile, incluse în clasa 3371

DIVIZIUNEA 41: APĂ CAPTATĂ ȘI EPURATĂ
Pentru a oferi o descriere mai detaliată, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea K, „Atribute
reziduale pentru energie i distribu ia apei”
Această diviziune nu include:
- Distribu ia de apă i serviciile conexe, incluse în clasa 651
- Apa minerală sau apa în stare solidă, incluse în clasa 1598
- Apa distilată, inclusă în clasa 2431
DIVIZIUNEA 42: ECHIPAMENTE INDUSTRIALE
Grupa 421: Utilaje de producție și utilizare a puterii mecanice
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Această grupă nu include:
- Serviciile de instalare a generatoarelor cu aburi, turbinelor, compresoarelor i arzătoarelor, incluse în clasa 5113
- Serviciile de instalare, reparare i între inere a compresoarelor, incluse în clasele 5053 i 5113
- Serviciile de reparare i de între inere a robinetelor i vanelor, incluse în clasa 5051
- Serviciile de instalare a generatoarelor cu aburi, incluse în clasa 5113

Clasa 4211: Turbine i motoare
Această clasă nu include:
- Motoarele de trac iune, incluse în clasa 1673
- Motoarele electrice, incluse în clasa 3111
- Alternatoarele, incluse în clasa 3113
- Turbinele eoliene i generatoarele cu turbine eoliene, incluse în clasa 3112
- Ma inile i motoarele hidraulice i pneumatice, incluse în clasa 4212
Clasa 4215: Reactoare nucleare i piese ale acestora
Această clasă nu include:
- Combustibilii nucleari, inclu i în clasa 0934
- Sistemul de protec ie a reactoarelor nucleare i echipamentul de protec ie
nucleari, incluse în clasa 3511

i siguran ă împotriva agen ilor

Grupa 422: Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor și a tutunului și accesorii ale
acestora
Această grupă nu include:
- Articolele de catering, incluse în clasa 3931
- Echipamentul de bucătărie, articolele de menaj

i de uz casnic

i articolele de catering, incluse în clasa 3922

Grupa 423: Furnale, incineratoare și cuptoare industriale sau de laborator
Această grupă nu include:
- Instalarea furnalelor, inclusă în clasa 4526
- Serviciile de instalare a furnalelor i arzătoarelor pentru furnale, incluse în clasa 5113
- Serviciile de cură are a furnalelor, incluse în clasa 9091

Grupa 424: Echipamente de ridicare și de manipulare și piese ale acestora
Această grupă nu include:
- Serviciile de între inere a ascensoarelor, incluse în clasa 5075
- Serviciile de instalare a echipamentelor de ridicare i manipulare, cu excep ia ascensoarelor
rulante incluse în clasa 5151
- Serviciile de instalare a ascensoarelor i scărilor rulante, incluse în clasa 4531

i a scărilor

Clasa 4241: Echipamente de ridicare i de manipulare
Această clasă nu include:
- Echipamentele de ridicare din sectorul sănătă ii, incluse în clasa 3319
- Dispozitivele de ridicare sau transfer al cadavrelor, incluse în clasa 3394

Grupa 425: Echipamente de răcire și de ventilare
Această grupă nu include:
- Lucrările de instalare pentru echipamentele de răcire

i de ventilare, incluse în clasa 4533

Clasa 4251: Schimbătoare de căldură, echipamente de climatizare i refrigerare i dispozitive de filtrare
Această clasă nu include:
- Încălzirea (aburul, apa caldă, etc.), incluse în grupa 093
- Frigiderele i congelatoarele tip dulap pentru morgă, incluse în clasa 3394
- Navele frigorifice, incluse în clasa 3451
- Aparatele de aer condi ionat, dispozitivele de încălzire a apei pentru clădiri i echipamentele de încălzire,
frigiderele i congelatoarele (pentru uz domestic i industrial), incluse în clasa 3971
- Generatoarele de aer cald, radiatoarele cu gaz i frigiderele cu gaz, incluse în clasa 3972
- Utilajele pentru tratarea termică a materialelor, circulatoarele cu răcire i circulatoarele cu răcire/încălzire,
incluse în clasa 4294
- Compresoarele pentru echipamente frigorifice, incluse în clasa 4212
- Materialele de încălzire, incluse în clasa 4411
- Conductele de încălzire, incluse în clasa 4416
- Radiatoarele i boilerele pentru încălzire centrală i piesele acestora, incluse în clasa 4462
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Grupa 426: Mașini-unelte
Această grupă nu include:
- Serviciile de reparare, între inere

i instalare a ma inilor-unelte, incluse în clasa 5153

Grupa 427: Utilaje pentru producția de textile, de îmbrăcăminte și de piele
Această grupă nu include:
- Serviciile de instalare a utilajelor pentru fabricarea materialelor textile, a îmbrăcămintei
clasa 5154
- Serviciile de spălătorie i de cură ătorie uscată, incluse în clasa 9831

i a pielii, incluse în

Grupa 428: Utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
Această grupă nu include:
- Utilajele de fabricare a hârtiei, de tipărit i de legat, precum i uscătoarele pentru lemn, pentru celuloză, pentru
hârtie sau pentru carton i piesele acestora, incluse în clasa 4299
- Serviciile de instalare a utilajelor pentru fabricarea hârtiei i a cartonului, incluse în clasa 5154

Grupa 429: Diverse utilaje de uz general și special
Această grupă nu include:
- Serviciile de reparare, între inere

i instalare pentru alte utilaje de uz general, incluse în clasele 5053

i

5151
- Serviciile de reparare, între inere i instalare pentru utilajele de uz special, incluse în clasele 5053
- Servicii generale de inginerie mecanică, incluse în clasa 7133.

i 5154-

DIVIZIUNEA 43: UTILAJE PENTRU MINERIT, CARIERE DE PIATRĂ ȘI CONSTRUCȚII
Grupa 431: Echipament minier
Această grupă nu include:
- Împingătoarele de vagoane de mină, incluse în clasa 4241
- Lucrările de construc ii de oleoducte i de gazoducte, incluse în clasa 4523
- Lucrările de construc ii de uzine, de exploatări miniere i de uzine de fabrica ie i de construc ii pentru
industria petrolului i a gazului (rafinării de petrol, terminale petroliere), demolarea de platforme petroliere,
incluse în clasa 4525
- Serviciile privind industria petrolului i a gazului, incluse în diviziunea 76

Grupa 433: Mașini și echipament de construcții
Această grupă nu include:
- Lucrările de construc ii la care se folosesc astfel de ma ini, incluse în diviziunea 45
- Consumabilele i accesoriile pentru astfel de ma ini, incluse în diviziunea 44

Grupa 434: Utilaje de procesare a mineralelor și de modelare a formelor de turnătorie
Această grupă nu include:
- Lucrările de construc ii la care se folosesc astfel de ma ini, incluse în diviziunea 45
- Consumabilele i accesoriile pentru astfel de ma ini, incluse în diviziunea 44

Grupa 436: Piese pentru utilaje de exploatare minieră și în carieră și piese pentru mașini de
construcții
Această grupă nu include:
- Utilajele de exploatare minieră

i în carieră

i ma inile de construc ii, incluse în grupele 431, 432

i 433

Grupa 437: Utilaje pentru metalurgie și piese conexe
Această grupă nu include:
- Ma inile de modelare a formelor de turnătorie, incluse în grupa 434

DIVIZIUNEA 44: Materiale de construcții și produse auxiliare pentru construcții
Pentru a adăuga elemente suplimentare descrierii, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea I, „Atribute
reziduale pentru construc ii/lucrări”

Grupa 441: Materiale de construcții și articole conexe
Clasa 4411: Materiale de construc ii
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Această clasă nu include:
- Lemnul cu alte utilizări decât în construc ii, inclus în clasa 0341
- Pietri ul, nisipul, piatra concasată i agregatele, incluse în clasa 1421
- Materialele de construc ii pentru ine de căi ferate, incluse în clasa 3494
- Echipamentul de construc ii, inclus în clasa 4332
- Mărfurile utilizate în construc ii, incluse în clasa 4442
- Piatra de construc ie, inclusă în clasa 4491
Clasa 4413: Canale de ape reziduale
Această clasă nu include:
- Conductele de ape reziduale, incluse în clasa 4416
Clasa 4416: Conducte, evărie, evi, tubaje, tuburi
Această clasă nu include:
- Utilajele pentru conducte, incluse în clasa 4299
- Suporturile pentru conducte, incluse în clasa 4421

i articole conexe

Clasa 4419: Diverse materiale de construc ii
Această clasă nu include:
- Lemnul cu alte utilizări decât în construc ii, inclus în clasa 0341
- Pietri ul, nisipul, piatra concasată i agregatele, incluse în clasa 1421
- Materialele de construc ii pentru ine de căi ferate, incluse în clasa 3494
- Echipamentul de construc ii, inclus în clasa 4332
- Piatra de construc ie, inclusă în clasa 4491

Grupa 442: Produse structurale
Clasa 4421: Structuri i păr i de structuri
Această clasă nu include:
- Antenele de satelit i antenele de televiziune, incluse în clasa 3232
- Mobilierul urban, inclus în clasa 3492

Clasa 4422: Dulgherie pentru construc ii
Această clasă nu include:
- U ile blindate sau armate, incluse în clasa 4442
- Broa tele de u ă, incluse în clasa 4452
- Instalarea de u i, de ferestre i de elemente conexe, inclusă în clasa 4542

Grupa 443: Cablu, sârmă și produse conexe
Clasa 4431: Articole din sârmă
Această clasă nu include:
- Sârma i cablurile izolate, incluse în grupa 313
- Sârma utilizată în construc ii, inclusă în clasa 4433
Clasa 4432: Cabluri i produse conexe
Această clasă nu include:
- Componentele de circuite electrice (inclusiv cablurile de conectare i cablurile prelungitoare), incluse în clasa
3122
- Sârma i cablurile izolate (inclusiv cablurile de distribu ie a curentului electric), incluse în grupa 313
- Cablurile de telecomunica ii, incluse în clasa 3252
- Cablurile telefonice, incluse în clasa 3255
- Cablurile cu fibre optice, incluse în clasa 3256
- Cablurile de comunica ii, incluse în clasa 3257
- Cablurile pentru transmiterea datelor, incluse în clasa 3258

Grupa 444: Diverse produse fabricate și articole conexe
Clasa 4442: Mărfuri utilizate în construc ii
Această clasă nu include:
- Materialele de construc ii, incluse în grupa 441
- Articolele pentru baie i bucătărie, incluse în clasa 4441
Clasa 4448: Diverse echipamente de protec ie împotriva incendiilor
Această clasă nu include:
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- Pulberea, agen ii i încărcătura pentru extinctoare, incluse în clasa 2495
- Alarmele antiincendiu, incluse în clasa 3162
- Echipamentul de stingere a incendiilor (inclusiv extinctoarele), inclus în clasa 3511
- Păturile ignifuge, incluse în clasa 3952
- Pompele pentru stingerea incendiilor, incluse în clasa 4212
- U ile ignifuge, incluse în clasa 4422

Grupa 445: Scule, lacăte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanțuri și resorturi
Clasa 4452: Broa te, chei i balamale
Această clasă nu include:
- Broa tele pentru vehicule, incluse în clasa 3491

Grupa 446: Cisterne, rezervoare și containere; radiatoare și boilere pentru încălzire centrală
Clasa 4462: Radiatoare i boilere pentru încălzire centrală i piese ale acestora
Această clasă nu include:
- Încălzirea urbană, inclusă în clasa 0932
- Echipamentul de încălzire centrală, inclus în clasa 3971
- Boilerele de apă caldă i boilerele generatoare de aburi, incluse în clasa 4216
- Boilerele pentru încălzire urbană, incluse în clasa 4251

Grupa 449: Piatră de construcție, piatră calcaroasă, gips și ardezie
Această grupă va fi folosită numai la cumpărarea de materii prime. Pentru a specifica un material cu scopul de a
completa descrierea unui produs, utilizatorii trebuie să facă referire la Vocabularul suplimentar, i anume
sec iunea A, grupa B.
Această grupă nu include:
- Pietrele de pavaj, incluse în clasa 4419
- Pietricelele pentru pietruirea drumurilor, incluse în clasa 4411
- Pietri ul, nisipul, piatra concasată i agregatele, incluse în clasa 1421

DIVIZIUNEA 48:

Pachete software

i sisteme informatice

Această diviziune va fi folosită numai la cumpărarea de pachete software aflate pe stocul magazinelor, când
software-ul este considerat produs.

Această diviziune nu include:
- Serviciile de dezvoltare de software, incluse în diviziunea 72000000.
Grupa 481: Pachete software pentru industrie
Această grupă nu include:
- Serviciile de dezvoltare de software pentru industrie, incluse în sub-categoria 722121
- Serviciile de dezvoltare de software pentru puncte de vânzare (POS), serviciile de dezvoltare de software pentru
controlul zborului, serviciile de dezvoltare de software pentru asisten ă la sol i testare pentru avia ie, serviciile
de dezvoltare de software pentru controlul traficului feroviar, serviciile de dezvoltare de software pentru control
industrial, serviciile de dezvoltare de software pentru biblioteci, serviciile de dezvoltare de software de
conformitate, serviciile de dezvoltare de software pentru uz medical, serviciile de dezvoltare de software
educa ional, incluse în sub-categoria 722121

Grupa 482: Pachete software pentru rețele, internet și intranet
Această grupă nu include:
- Serviciile de dezvoltare de software pentru re ele, internet

i intranet, incluse în sub-categoria 722122

Grupa 483: Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare
și productivitate
Această grupă nu include:
- Serviciile de dezvoltare de software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare
productivitate, incluse în sub-categoria 722123

i

Grupa 484: Pachete software pentru tranzacții comerciale și personale
Această grupă nu include:
- Serviciile de dezvoltare de software pentru tranzac ii comerciale i personale, incluse în sub-categoria
722124
- Servicii de dezvoltare de software de gestionare a investi iilor i pregătire a declara iilor fiscale, serviciile de
dezvoltare de software i suitele de servicii de dezvoltare de software de gestionare a instala iilor, serviciile de
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dezvoltare de software de gestionare a inventarelor, serviciile de dezvoltare de software de analiză financiară i
contabilitate, serviciile de dezvoltare de software de contabilizare a timpului sau pentru resurse umane, serviciile
de dezvoltare de software analitice, tiin ifice, matematice sau previzionale, serviciile de dezvoltare de software
pentru licita ii, serviciile de dezvoltare de software pentru vânzări, marketing i informa ii de afaceri, serviciile
de dezvoltare de software de achizi ii publice, incluse în sub-categoria 722124

Grupa 485: Pachete software de comunicații și multimedia
Această grupă nu include:
- Serviciile de dezvoltare de software de comunica ii

i multimedia, incluse în sub-categoria 722125

Grupa 486: Pachete software pentru baze de date și operare
Această grupă nu include:
- Serviciile de dezvoltare de software pentru baze de date i operare, incluse în sub-categoria 722126
- Serviciile de dezvoltare de software pentru baze de date, serviciile de dezvoltare de software pentru sisteme
de operare pentru mainframe, serviciile de dezvoltare de software pentru sisteme de operare pentru minicomputere,
serviciile de dezvoltare de software pentru sisteme de operare pentru microcomputere, serviciile de dezvoltare de
software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC), serviciile de dezvoltare de software pentru
grupuri de calculatoare (cluster), serviciile de dezvoltare de software pentru sisteme de operare în timp real,
incluse în sub-categoria 722126

Grupa 487: Utilitare pentru pachete software
Această grupă nu include:
- Serviciile de dezvoltare de software utilitar, incluse în sub-categoria 722127
- Serviciile de dezvoltare de software pentru copii de siguran ă (backup) sau recuperare, serviciile de dezvoltare
de software pentru coduri de bare, serviciile de dezvoltare de software de securitate, serviciile de dezvoltare de
software de traducere în limbi străine, serviciile de dezvoltare de software de încărcare a mediilor de stocare,
serviciile de dezvoltare de software de protec ie antivirus, serviciile de dezvoltare de software utilitar general, de
comprimare i de tipărire, serviciile de dezvoltare de software pentru managementul sistemelor, al stocării i al
con inutului, serviciile de dezvoltare de software de verificare a versiunilor, incluse în sub-categoria 722127

Grupa 488: Sisteme de informare și servere
Această grupă nu include:
- Serviciile de dezvoltare de servere web, incluse în sub-categoria 722122
- Serviciile de dezvoltare de aplica ii server internet sau intranet, incluse în clasa 7242

Grupa 489: Diverse pachete software și sisteme informatice
Această grupă nu include:
- Diverse servicii de dezvoltare de software i sisteme informatice, incluse în sub-sec iunea 722129
- Serviciile de dezvoltare de software pentru jocuri pe calculator, de genealogie i screen savere, serviciile de
dezvoltare de software de birotică, serviciile de dezvoltare de software de formare profesională i divertisment,
serviciile de dezvoltare de software pentru crearea de modele i calendare, driverele i serviciile de dezvoltare de
software pentru sisteme, serviciile de dezvoltare de software pentru tipărire, serviciile de dezvoltare de limbaje i
instrumente de programare, serviciile de dezvoltare de software pentru foi de calcul i de îmbunătă ire, incluse

în sub-sec iunea 722129
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II. NOTE EXPLICATIVE PENTRU DIVIZIUNEA 45 PRIVIND LUCRĂRILE
DE CONSTRUCȚII
DIVIZIUNEA 45: LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII
Lucrările de construcții includ:
- Lucrările de pre-construcție (pre-înălțare)
- Lucrările noi de construcții și reparații, modificare, restaurare și întreținere efectuate pentru clădirile rezidențiale,
clădirile nerezidențiale sau lucrările publice (de inginerie civilă). Lucrările de construcții clasificate aici sunt tipuri de
lucrări esențiale în procesul de producere a diferite tipuri de construcții, rezultatul final al activităților de construcții.
În cazul în care în Vocabularul principal al CPV nu este menționat în mod explicit un cod pentru lucrările de reparații,
modificare, restaurare sau întreținere efectuate pentru clădirile rezidențiale, clădirile nerezidențiale sau pentru lucrările
publice (de inginerie civilă), este posibilă completarea descrierii cu un cod din Vocabularul suplimentar al CPV.
De exemplu:
IA41-9 Restaurare + 45215140 – 0 Unități spitalicești
IA40-6 Renovare + 45223310 – 2 Parcare subterană

Pentru o descriere mai precisă, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea I, „Atribute reziduale
pentru construc ii/lucrări”
Grupa 451: Lucrări de pregătire a șantierului
Clasa 4511: Lucrări de demolare de clădiri

i de terasament

Această clasă nu include:
- Lucrările de construc ii de drenaje, incluse în categoria 45232
- Demolarea liniilor de cale ferată, inclusă în categoria 45234
- Lucrările de construc ii de canale de drenaj, incluse în categoria 452471
- Lucrările de foraj i de explorare, incluse în clasa 4525
- Demolarea platformelor petroliere, inclusă în categoria 45255
- Lucrările de funda ie i lucrările de forare de pu uri de apă i de foraj submarin, incluse în clasa 4526
- Serviciile de demontare a macaralelor derrick, incluse în categoria 50531
- Serviciile de foraj, incluse în grupa 763
- Serviciile de asanare a terenului, incluse în clasa 9072

Clasa 4512: Lucrări de sondaj

i de foraj de recunoa tere

Această clasă nu include:
- Lucrările de foraj i de explorare, incluse în clasa 4525
- Lucrările de funda ie i lucrările de forare de pu uri de apă
- Serviciile de foraj, incluse în grupa 763

i de foraj submarin, incluse în clasa 4526

Grupa 452: Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Clasa 4521: Lucrări de construc ii de clădiri
Această clasă nu include:
- Lucrările generale de construire a unor structuri speciale de beton pentru clădiri foarte înalte, incluse în clasa
4526
- Lucrările de nivelare pentru instala ii sportive, precum terenuri sportive, instala ii de recreere, pentru cimitire,
etc., incluse în clasa 4523

Clasa 4522: Lucrări de inginerie

i de construc ii

Această clasă nu include:
- Lucrările generale de construc ii de autostrăzi, drumuri supraînăl ate, căi ferate i aerodromuri, incluse în
clasa 4523
- Lucrările hidrotehnice, incluse în clasa 4524
- Lucrările de construire a componentelor structurale din o el, incluse în clasa 4526

Clasa 4523: Lucrări de construc ii de conducte, de linii de comunica ii
osele, de aerodromuri i de căi ferate; lucrări de nivelare
Această clasă nu include:
- Lucrările de terasament preliminare, incluse în clasa 4511
- Lucrările generale de construc ii de structuri i instala ii

i electrice, de autostrăzi, de

i terenuri sportive, incluse în clasa 4521

În cazul în care lucrările de construc ii de osele/ autostrăzi într-o zonă geografică specifică sau complexă
(necesitând construirea de poduri sau alte componente specifice) sunt acoperite de o singură cerere de ofertă, este
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relevant un singur cod generic, care acoperă principalul obiect al contractului (de exemplu: „lucrări de construc ii
de drumuri”), cu excep ia cazului în care autoritatea contractantă dore te să sublinieze complexitatea lucrării prin
men ionarea componentelor secundare. În cazul în care cererea de ofertă este împăr ită în loturi corespunzând
componentelor secundare, autorită ile contractante sunt sfătuite să furnizeze o listă completă de coduri pentru
aceste componente.

Clasa 4524: Lucrări de construc ii de lucrări hidraulice
Această clasă nu include:
- Lucrările generale de construc ii de conducte
- Cablările submarine, incluse în clasa 4523

i canale de apă

i de ape reziduale, incluse în clasa 4523

Clasa 4525: Lucrări de construc ii de uzine, de exploatări miniere
construc ii pentru industria petrolului i a gazului
Această clasă nu include:
- Lucrările generale de construc ii de depozite

i de uzine de fabrica ie

i de

i clădiri industriale, incluse în clasa 4521

Grupa 453: Lucrări de instalații pentru clădiri
Clasa 4531: Lucrări de instala ii electrice
Această clasă nu include:
- Instalarea motoarelor electrice, a generatoarelor i transformatoarelor în centrale electrice, inclusă în clasa 5111
- Instalarea echipamentelor de testare, inclusă în grupa 512
- Repararea i între inerea ascensoarelor i scărilor rulante, incluse în clasele 5011, 5053, 5074, 5075
- Instalarea echipamentelor de ridicare i manipulare, cu excep ia ascensoarelor i scărilor rulante, inclusă în
clasa 5511

Clasa 4532: Lucrări de izolare
Această clasă nu include:
- Lucrările de impermeabilizare, incluse în clasa 4526

Clasa 4533: Lucrări de instala ii de apă
Această clasă nu include:
- Instalarea sistemelor de încălzire electrică, inclusă în clasa 4531
- Repararea i între inerea boilerelor i arzătoarelor, incluse în clasa 5053
- Repararea i între inerea încălzirii centrale, incluse în clasa 5072
- Cură area emineelor, inclusă în clasa 9061
- Repararea i între inerea echipamentelor de ventila ie, de refrigerare i de aer condi ionat, incluse în grupa
507
- Construirea de conducte de canalizare, inclusă în clasa 4523

Clasa 4534: Alte lucrări de instala ii
Această clasă nu include:
- Instalarea de sisteme de iluminare
clasele 4523 i 4531

i de semnalizare pentru drumuri, căi ferate, aeroporturi

i porturi, inclusă în

Grupa 454: Lucrări de finisare
Clasa 4542: Tâmplărie

i dulgherie

Această clasă nu include:
- Lucrările de instalare a gardurilor

i balustradelor de metal, incluse în clasa 4534

Clasa 4543: Lucrări de îmbrăcare a podelelor i a pere ilor
Această clasă nu include:
- Lucrările de instalare a podelelor de beton (cu excep ia dalelor de beton), incluse în clasa 4526
- Lucrările de decora iuni exterioare, incluse în clasa 4526

Clasa 4545: Alte lucrări de finisare a construc iilor
Această clasă nu include:
- Cură area interioară a clădirilor

Clasa 4550: Închiriere de utilaje

i a altor construc ii, inclusă în clasa 9061

i de echipament de construc ii

i de lucrări publice cu operator

Această clasă nu include:
- Închirierea de utilaje i de echipament de construc ii i demolare fără operatori, inclusă în grupa 433, cu
adăugarea codului PA01 – 7 Închiriere din Vocabularul suplimentar
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III. NOTE EXPLICATIVE PENTRU DIVIZIUNILE 55 – 99 PRIVIND
SERVICIILE
DIVIZIUNEA 50: SERVICII DE REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE
Această diviziune nu include:
- Între inerea i repararea resurselor logice (software) de tehnologia informa iei, incluse în clasa 7226
Grupa 501: Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și
servicii conexe
Această grupă nu include:
- Serviciile de reparare i de între inere i serviciile conexe pentru mijloacele de transport aerian,
feroviar, rutier i maritim, incluse în grupa 502
- Serviciile de reparare i de între inere i serviciile conexe pentru vehiculele militare, incluse în grupa
506

Grupa 502: Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe pentru mijloacele de transport
aerian, feroviar, rutier și maritim
Clasa 5021: Servicii de reparare
echipamente

i de între inere

Această clasă nu include:
- Serviciile de reparare i de între inere
Clasa 5024: Servicii de reparare

i servicii conexe pentru aeronave

i pentru alte

i serviciile conexe pentru aeronavele militare, incluse în clasa 5065

i de între inere

i servicii conexe pentru transportul maritim

i

pentru alte echipamente
Această clasă nu include:
- Serviciile de reparare i de între inere
5064

i serviciile conexe pentru navele de război, incluse în clasa

Grupa 505: Servicii de reparare și de întreținere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a
containerelor de metal și a mașinilor
Clasa 5051: Servicii de reparare
containerelor de metal

i de între inere a pompelor, a vanelor, a robinetelor

ia

Această clasă nu include:
- Lucrările de instala ii la clădiri, clasificate în 45330000

DIVIZIUNEA 51: SERVICII DE INSTALARE (CU EXCEPȚIA PROGRAMELOR
SOFTWARE)
Această diviziune nu include:
- Serviciile de instalare de software, incluse în diviziunea 72.

Grupa 511: Servicii de instalare a echipamentului electric și mecanic
Această grupă nu include:
- Lucrările de instala ii pentru cablare

i conexiuni electrice care au legătură cu construc iile, incluse în clasa

4531
- Lucrările de instala ii pentru boilere pentru încălzire centrală cu apă caldă, precum cele pentru blocuri
reziden iale mari i pentru încălzire urbană, incluse în clasa 4533

Grupa 512: Servicii de instalare de echipament de măsurat, de control, de testare și de navigare
Această grupă nu include:
- Conectarea i instalarea contoarelor de apă, gaz

i electricitate de uz menajer, incluse în grupa 453

Grupa 513: Servicii de instalare de echipament de comunicații
Această grupă nu include:
- Lucrările de instala ii pentru cablare

i conexiuni electrice care au legătură cu construc iile, incluse în clasa

4531
- Lucrările de instalare a antenelor, incluse în clasa 4531

Grupa 515: Servicii de instalare de echipamente și utilaje
Această grupă nu include:
- Serviciile de instalare a ascensoarelor, scărilor rulante

i trotuarelor rulante, incluse în clasa 4531
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Grupa 516: Servicii de instalare de computere și de echipament de birotică
Această grupă nu include:
- Lucrările de cablare, incluse în clasa 4531

DIVIZIUNEA 55: SERVICII HOTELIERE, DE RESTAURANT ȘI DE VÂNZARE CU
AMĂNUNTUL
Pentru a face o descriere cât mai precisă a grupei 559 Servicii de vânzare cu amănuntul, utiliza i
Vocabularul suplimentar, Sec iunea U, „Atribute reziduale pentru serviciile de vânzare cu amănuntul”
Grupa 551: Servicii hoteliere
Această grupă include:
Serviciile de cazare i serviciile conexe puse la dispozi ie de hoteluri, moteluri, hanuri i alte unită i de cazare
similare. Serviciile conexe cuprind serviciile furnizate în mod normal ca urmare a plă ii pre ului pentru cazare,
i incluse în acesta, precum micul dejun, room service, serviciile oferite de recep ie, serviciul de coresponden ă
i serviciile oferite de băiatul de serviciu. În general, hotelurile mai oferă i alte servicii, precum parcare,
mâncare, băuturi, activită i de divertisment, piscine i spa ii pentru petreceri, conven ii, întâlniri i
conferin e. Hotelurile din sta iuni pot oferi facilită i de recreere extinse. Aceste servicii variate sunt cuprinse
aici dacă sunt incluse în pre ul plătit pentru cazare. În cazul în care acestea sunt plătite separat, ele se clasifică în
conformitate cu serviciul furnizat. Serviciile prestate de hoteluri sunt de obicei mai complete decât cele oferite de
moteluri, hanuri i alte locuri de cazare.
Această grupă nu include:
- Serviciile de preparare i servire a mâncării, incluse în clasa 553
- Serviciile de servire a băuturilor, incluse în grupa 554
- Serviciile de închiriere sau leasing care implică proprietă i reziden iale, incluse în clasa 7021

Grupa 552: Campinguri și alte tipuri de cazare decât cea hotelieră
Această grupă nu include:
- Serviciile de închiriere pe termen lung a terenurilor reziden iale destinate locuin elor mobile, incluse în grupa
702
- Serviciile de închiriere de caravane i rulote pentru utilizare „off site”, incluse în clasa 3422 (alături de
Vocabularul suplimentar, cod PA01 - 7 Închiriere)
- Serviciile hoteliere de cazare, incluse în grupa 551
- Serviciile de închiriere de spa ii mobilate pentru edere pe termen lung, incluse în grupa 702
Clasa 5521: Servicii de cazare în cămine pentru tineri
Această clasă include:
- Serviciile de cazare i serviciile conexe oferite de căminele pentru tineri, adăposturile montane i spa ii
similare. Aceste servicii se deosebesc de serviciile hoteliere complete printr-o gamă mai limitată a serviciilor
oferite.
Clasa 5522: Servicii de cazare în camping
Această clasă include:
- Serviciile de cazare în camping, inclusiv serviciile de cazare în caravane (serviciile de cazare i serviciile conexe
oferite de parcuri pentru rulote i vehicule recrea ionale, spa ii pentru camping i spa ii similare. Aceste
servicii pot include furnizarea numai a spa iului sau atât a spa iului, cât i a cortului sau rulotei situate pe
acesta).
Clasa 5524: Servicii de centre de vacan ă i de case de vacan ă
Această clasă include:
- Serviciile de cazare i serviciile conexe oferite de taberele de vară pentru copii, taberele de vară pentru adul i
sau familii, bungalourile de vacan ă i case de vacan ă similare. Sunt incluse toate celelalte servicii puse la
dispozi ie de astfel de locuri în legătură cu oferirea de cazare.
Clasa 5525: Servicii de închiriere de locuin e mobilate pe termen scurt
Această clasă include:
- Serviciile de cazare i serviciile conexe oferite de pensiuni, internate, cabine, apartamente i case private,
ferme, dormitoare pentru studen i i spa ii de cazare similare. Majoritatea acestor unită i oferă numai cazare,
de i unele pot incluse i servicii de servire a mâncării.

Grupa 555: Servicii de cantină și servicii de catering
Clasa 5551: Servicii de cantină
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Această clasă include:
- Serviciile de cantină, care constau în servicii pentru servirea de mâncare i băuturi, de obicei la pre uri reduse,
unor grupuri de persoane clar definite, majoritatea legate între ele prin rela ii de natură profesională, precum
servicii pentru cantine ale centrelor sportive, fabricilor, birourilor, colilor, etc.
Clasa 5552: Servicii de catering
Această clasă include:
- Serviciile de catering la domiciliu, constând în servicii de preparare i livrare a mâncării furnizate de firme de
catering pentru persoane private, la domiciliu sau în alte locuri; acestea pot include servicii de servire a mâncării
i servicii conexe de livrare a băuturilor
- Serviciile de catering pentru societă i de transport, care includ servicii de preparare i livrare a mâncării
furnizate de firme de catering unor societă i de transport, de exemplu linii aeriene
- Serviciile de catering pentru alte societă i sau institu ii
- Serviciile de catering pentru coli

DIVIZIUNEA 60: SERVICII DE TRANSPORT (CU EXCEPȚIA TRANSPORTULUI DE
DEȘEURI)
Pentru o descriere mai detaliată, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea M, „Atribute reziduale
pentru transport”

Grupa 601: Servicii de transport rutier
Această grupă nu include:
- Serviciile de vagoane de dormit, incluse în clasa 5526
- Serviciile de vagoane restaurant, incluse în clasa 5532
- Închirierea de vehicule de transport de persoane fără ofer, inclusă în grupa 341, cumulată cu codul PA01-7
Închiriere din Vocabularul suplimentar al CPV
- Serviciile de ambulan ă, incluse în clasa 8514
- Închirierea de vehicule de transport de marfă fără ofer, inclusă în grupa 3413, cumulată cu codul PA01-7
Închiriere din Vocabularul suplimentar al CPV

Grupa 603: Servicii de transport prin conducte
Această grupă nu include:
- Serviciile de lichefiere i regazeificare pentru gaze naturale, incluse în clasa 7611
- Serviciile de distribu ie a gazelor i serviciile conexe, incluse în clasa 652

DIVIZIUNEA 63: SERVICII DE TRANSPORT ANEXE ȘI CONEXE; SERVICII DE AGENȚII
DE TURISM

Grupa 631: Servicii de manipulare și de depozitare a încărcăturilor
Această grupă include:
- Serviciile de manipulare a încărcăturilor furnizate pentru transportul de mărfuri în containere speciale
- Serviciile de manipulare a încărcăturilor furnizate pentru mărfuri care nu necesită containere sau pentru bagajele
călătorilor
- Serviciile oferite la terminal pentru încărcături, pentru toate tipurile de transport, inclusiv serviciile de
încărcare/descărcare/stivuire (i.e. încărcarea, descărcarea i eliberarea navelor de încărcăturile care nu sunt închise
în containere, în porturi)
- Serviciile de manipulare a bagajelor în aeroporturi i în sta iile terminus de autobuz, tren sau vehicule rutiere
- Serviciile de depozitare i de antrepozitare pentru mărfuri înghe ate sau refrigerate, inclusiv produse alimentare
perisabile
- Serviciile de depozitare sau antrepozitare pentru lichide i gaze, inclusiv petrol i produse petroliere, vin i
produse similare
- Serviciile de depozitare a cerealelor

Grupa 635: Servicii de agenții de turism, de ghizi turistici și de asistență turistică
Această grupă include:
- Serviciile de agen ii de turism i serviciile conexe, precum organizarea de voiajuri cu servicii complete,
vânzarea de bilete de călătorie i serviciile de voiaj complete pe bază de taxă sau contract, serviciile de informare
turistică, serviciile de ghizi turistici, serviciile de gestionare a voiajelor
- Serviciile de agen ii de transport precum serviciile de agen ii de transport de mărfuri, serviciile de brokeraj
maritim, serviciile de agen ii portuare i de expediere, serviciile de pregătire a documentelor de transport
(inclusiv serviciile de ridicare i livrare locală)
Această grupă nu include:
- Serviciile de interpre i, incluse în clasa 7954
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- Serviciile de ghizi de vânătoare

i ghizi montani, incluse în clasa 9261

Grupa 637: Servicii anexe pentru transportul terestru, naval și aerian
Clasa 6371: Servicii anexe pentru transportul terestru
Această clasă nu include:
- Serviciile de manipulare a încărcăturilor feroviare, incluse în grupa 631
- Serviciile de manipulare a bagajelor i mărfurilor, incluse în grupa 631
- Serviciile de închiriere sau leasing de garaje încuiate sau spa ii de garaje pentru vehicule pe perioade de o lună
sau un an, incluse în grupa 702
- Serviciile de cură enie pentru autobuze sau alte vehicule de transport, incluse în clasa 9091

Clasa 6372: Servicii anexe pentru transportul naval
Această clasă include:
- Serviciile de exploatare a porturilor i a căilor navigabile precum debarcadere, docuri, dane, chei i alte servicii
în legătură cu facilită ile oferite de terminalele portuare, inclusiv serviciile oferite de acestea pasagerilor, în
legătură cu transportul naval; serviciile de exploatare i între inere a canalelor pentru ambarca iuni, barje i
nave, râurilor canalizate i alte căi navigabile interioare artificiale; serviciile de alimentare cu combustibil a
navelor
- Serviciile de acostare, care includ serviciile de remorchere portuare în legătură cu legarea la chei i dezlegarea la
părăsirea cheiului a vaselor de toate tipurile
- Serviciile de naviga ie, precum serviciile de pozi ionare pe mare, serviciile de pozi ionare a farurilor
plutitoare i serviciile de pozi ionare a geamandurilor, serviciile de faruri i servicii similare de asisten ă în
naviga ie
- Serviciile de salvare i de ranfluare; aceste servicii constau în recuperarea vaselor naufragiate i scufundate i
a încărcăturilor acestora, inclusiv ridicarea vaselor scufundate, îndreptarea vaselor răsturnate i ranfluarea vaselor
e uate
- Diverse servicii pentru transportul naval în legătură directă cu operarea vaselor neclasificate în altă parte i în
legătură directă cu opera iuni ce implică vase, precum serviciile de spargere a ghe ii, serviciile de înregistrare a
vaselor, serviciile de dezarmare a vaselor i serviciile de depozitare pe vase
Această clasă nu include:
- Serviciile de dezinfec ie i de dezinsec ie pentru vase, incluse în clasa 9092
- Serviciile de cură are a vaselor, inclusiv la contaminarea cu combustibil i petrol, incluse în clasa 9091
- Serviciile de luptă împotriva scurgerilor de petrol, incluse în clasa 9051

Clasa 6373: Servicii anexe pentru transportul aerian
Această clasă nu include:
- Serviciile de cură enie pentru aeronave, incluse în clasa 9091
- Serviciile de salvare aeromaritimă, incluse în clasa 7524
- Serviciile generale de lec ii de zbor, incluse în clasa 8041

DIVIZIUNEA 64: SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚII

Grupa 641: Servicii po tale

i de curierat

Clasa 6411: Servicii po tale
Această clasă nu include:
- Serviciile furnizate de serviciile de curierat privat, incluse în clasa 6412
- Serviciile de intermediere financiară furnizate de băncile de economii la nivelul oficiilor po tale i virament
po tal, incluse în diviziunea 66
- Serviciile conexe viramentului po tal i conturilor de economii po tale, incluse în grupa 66100000

Grupa 642: Servicii de telecomunicații
Clasa 6421: Servicii de telefonie

i de transmisie de date

Această clasă include:
- Serviciile de telefonie publică care constau în servicii de conexiune i transmisie necesare pentru a stabili i
men ine comunica iile între zonele locale apelate i între zona locală i re eaua interna ională
- Serviciile de telefonie mobilă, inclusiv serviciile de radiotelefonie care, prin intermediul echipamentului
transportabil, oferă un acces bidirec ional la re eaua de telefonie publică sau alte telefoane mobile; unele
versiuni ale acestui serviciu, cu un echipament terminal potrivit, pot fi utilizate pentru transmiterea faxurilor,
precum i a comunica iilor voce
- Serviciile de re ele telefonice comerciale partajate, care includ serviciile de re ea necesare pentru a stabili
comunica ii telefonice între loca ii (terminale) selectate (punct la punct sau multipunct) prin intermediul unei
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re ele publice (partajate); acest tip de serviciu este utilizat în primul rând pentru a stabili comunica ii de voce la
mare distan ă, dar unele versiuni poate fi de asemenea utilizat pentru faxuri i transmisii de date
- Serviciile de re ele telefonice comerciale specializate, care includ serviciile de re ea necesare pentru a stabili
comunica ii telefonice între loca ii selectate prin intermediul unor linii private; acest tip de serviciu este utilizat
în primul rând pentru a stabili comunica ii voce între PBX-uri (tie line) aflate la distan ă, între o loca ie
îndepărtată i un PBX (extensie exterioară loca iei), între un PBX i o zonă de schimb îndepărtată (centrală
telefonică străină) sau între aparate telefonice desemnate, dar poate fi de asemenea utilizat pentru transmisii de
date.
- Serviciile de mesagerie electronică, care includ serviciile de re ea i serviciile conexe (hardware i software)
necesare pentru a trimite i primi mesaje electronice (servicii de telegraf i telex/TWX) i/sau pentru a accesa
informa ii din baza de date (a a-numitele servicii de re ea cu valoare adăugată)

Clasa 6422: Servicii de telecomunica ii, cu excep ia serviciilor telefonice i de transmisie de date
Această clasă include:
- Serviciile de interconexiune, care includ serviciile de re ea furnizate de un suport de transmitere de date către alt
suport când o comunica ie care î i are originea pe teritoriul unui astfel de suport trebuie să călătorească prin
re eaua altui suport pentru a ajunge la destina ie
- Serviciile de telelucru
- Serviciile de radiomesagerie care constau în convocarea unei persoane la telefon prin utilizarea unui pager
electronic; acestea includ servicii de ton, voce i afi aj digital
- Serviciile de teleconferin ă care constau în servicii de re ea i servicii conexe necesare pentru sus inerea unei
video-conferin e interactive complete unidirec ionale sau bidirec ionale
- Serviciile de telecomunica ii aer-sol
- Serviciile telematice
- Serviciile de telecomunica ii integrate care constau în servicii de re ele private punct la punct sau multipunct
care permit utilizatorilor să transmită, simultan sau alternativ, mesaje vocale, date i/sau imagini; acest tip de
serviciu oferă o înaltă capacitate de lă ime a benzii i o reconfigurare a re elei flexibilă i controlată de client
pentru a se adapta caracteristicilor schimbătoare ale traficului
- Serviciile de transmisie de programe de radio i de televiziune care includ serviciile de re ea pentru
transmiterea semnalelor radio i TV, indiferent de tipul de tehnologie (re ea) folosit
Această clasă nu include:
- Servicii de produc ie de radio i televiziune, chiar i în legătură cu radiodifuziunea, incluse în grupa 922

DIVIZIUNEA 65: UTILITĂȚI PUBLICE
Această diviziune nu include:
- Produc ia de apă, gaz, electricitate i alte surse de alimentare cu energie, incluse în diviziunile 09 i
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- Serviciile de transport prin intermediul conductelor, pe bază de taxă sau contract, a petrolului
gazelor naturale, incluse în grupa 603

i

Grupa 651: Distribuție de apă și servicii conexe
Această grupă nu include:
- Lucrările de construc ii de conducte de apă i de canalizare a apelor reziduale la mare distan ă, construc iile
legate de transportul naval i lucrările efectuate în legătură cu conductele de distribu ie a apei, incluse în clasele
4521 i 4523
- Serviciile de tratare a apelor reziduale, incluse în clasa 9042
- Serviciile privind poluarea apei, incluse în clasa 9073

Grupa 652: Distribuție de gaz și servicii conexe
Această grupă nu include:
- Lucrările de construc ii de gazoducte, incluse în clasa 4523

Grupa 653: Distribuție de energie electrică și servicii conexe
Această grupă nu include:
- Lucrările de construc ii de linii electrice, incluse în clasa 4523

DIVIZIUNEA 66: SERVICII FINANCIARE ȘI DE ASIGURARE
Pentru o descriere mai precisă, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea S, „Atribute reziduale
pentru servicii financiare”

Grupa 661: Servicii bancare și de investiții
Clasa 6611: Servicii bancare
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Serviciile băncii centrale includ:
- Serviciile furnizate de banca centrală constând în preluarea depozitelor utilizate pentru compensare între
institu iile financiare
- Serviciile furnizate în calitatea sa de bancher al guvernului
- Serviciile de supraveghere a opera iunilor bancare
- Serviciile de păstrare a rezervelor de schimb ale ării
- Serviciile privind emiterea i administrarea monedei na ionale
Serviciile de depozite includ:
- Servicii care constau în preluarea de depozite de mari propor ii, în special de la alte institu ii financiare
- Servicii de depozite bancare pentru persoane, societă i, etc.
- Servicii de depozite nebancare pentru persoane, societă i, etc.
Serviciile de acordare de credite includ serviciile de acordare de împrumuturi de institu ii care nu sunt implicate
în intermedieri monetare, precum:
- Servicii de împrumuturi ipotecare pentru care se utilizează drept garan ie bunuri specifice constând în terenuri
i clădiri
- Servicii de împrumuturi în rate constând în acordarea de credite de consum în special pentru a finan a cheltuieli
curente pentru bunuri i servicii
- Servicii de carduri de credit constând în finan area achizi ionării de produse prin acordarea de credite la
punctele de vânzare prin utilizarea unor carduri de plastic sau jetoane
- Alte servicii de acordare de credite constând în alte împrumuturi acordate de institu ii care nu sunt implicate în
intermedieri monetare
Serviciile de leasing financiar includ serviciile de leasing acolo unde termenul acoperă cu aproxima ie durata de
via ă estimată a bunului i concesionarul dobânde te în mod substan ial toate beneficiile utilizării acestuia i
preia toate riscurile asociate de inerii sale.

Clasa 6612: Servicii bancare de investi ii

i servicii conexe

Această clasă include:
- Serviciile de fuziuni i achizi ii (serviciile consilierilor i negociatorilor pentru stabilirea fuziunilor i
achizi iilor)
- Serviciile de finan are a societă ilor i de capital de risc, care includ finan area societă ilor inclusiv
finan area prin datorii, prin participa ii la capital i prin capital de risc

Clasa 6613: Servicii de brokeraj

i servicii conexe titlurilor

i mărfurilor

Această clasă include:
- Serviciile de brokeraj de titluri, care constau în servicii de brokeraj (ceea ce înseamnă aducerea împreună a
cumpărătorilor i vânzătorilor aceluia i instrument) pentru valori mobiliare; acest serviciu de ac ionare în
calitate de agent de vânzări de unită i, ac iuni sau alte participări la un fond de investi ii mutuale; serviciile de
vânzări, livrare i răscumpărare pentru obliga iuni guvernamentale; op iuni de brokeraj
- Serviciile de brokeraj de mărfuri, care constau în servicii de brokeraj pentru mărfuri i contracte futures pentru
mărfuri, inclusiv contracte futures financiare, i instrumente financiare derivate, altele decât op iunile

Clasa 6614: Servicii de gestionare a portofoliilor
Această clasă include:
- Serviciile de gestionare a portofoliilor constând în gestionarea activelor din portofoliile ter ilor, pe bază de taxă
sau comision; unde managerii decid ce investi ii să cumpere sau să vândă. Exemple de portofolii gestionate sunt
portofoliile fondurilor de investi ii mutuale i ale altor fonduri sau depozite de investi ii, ale fondurilor de
pensii i ale fondurilor individuale.

Clasa 6616: Servicii fiduciare

i de custodie

Această clasă include:
- Serviciile fiduciare constând în servicii de gestionare i administrare imobiliară i fiduciară; serviciul de
ac ionare în calitate de curator al fondurilor de investi ii sau fondurilor de pensii; serviciul de ac ionare în
calitate de curator pentru valorile mobiliare (servicii administrative privind emiterea i înregistrarea valorilor
mobiliare i plata dobânzii i dividendelor)
- Serviciile de custodie, care constau în prestarea, pe baza unor instruc iuni, a serviciilor de păstrare în siguran ă
i contabilizare a valorilor i de obicei a proprietă ii purtătoare de venit, inclusiv valori mobiliare; serviciile de
păstrare în siguran ă, de depozitare în siguran ă i de custodie a valorilor mobiliare; serviciile de confirmare a
auditului cu privire la valorile mobiliare ale clien ilor pe care le de in cu scopul de a le păstra în siguran ă

Clasa 6617: Servicii de consultan ă financiară, de gestionare a tranzac iilor financiare
case de compensare

i servicii de
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- Serviciile de consultan ă financiară constând în servicii de consiliere financiară, de analiză a pie ei i de
oferire de informa ii în legătură cu pia a
- Serviciile de gestionare a tranzac iilor financiare i servicii de case de compensare, care constau în servicii
precum verificarea bilan urilor financiare, autorizarea tranzac iilor, transferul fondurilor către i de la conturile
agen ilor economici, notificarea băncilor (sau a emi ătorilor cardurilor de credit) cu privire la tranzac iile
individuale i furnizarea de rezumate zilnice; i serviciile de compensare a cecurilor, cambiilor i a altor ordine
de plată

Clasa 6618: Servicii de schimb valutar
Această clasă include:
- Serviciile de schimb valutar furnizate de casele de schimb valutar etc.

Grupa 665: Servicii de asigurare și de pensie
Clasa 6651: Servicii de asigurare
Această clasă include:
- Serviciile de brokeraj i servicii de societă i de asigurări
- Serviciile de vânzare a produselor privind asigurările i pensiile
- Serviciile de subscriere pentru poli ele de asigurare, furnizate pentru plata cererilor de despăgubire a
beneficiarilor exigibile în cazul decesului persoanei asigurate sau a supravie uirii la maturizarea poli ei. Poli ele
pot furniza protec ie simplă sau pot con ine de asemenea o componentă de economii. Poli ele pot acoperi
persoane individuale sau membri ai unor grupuri.
- Serviciile de asigurare contra accidentelor i de asigurare de sănătate (servicii de asigurare medicală, servicii de
asigurare voluntară de sănătate, etc.)
- Serviciile de asigurare împotriva tuturor riscurilor
- Serviciile de asigurare legală
- Serviciile de asigurare pentru transport precum serviciile de asigurare a autovehiculelor, serviciile de asigurare
maritimă, aeriană sau pentru alte tipuri de transport, serviciile de asigurare feroviară, serviciile de asigurare a
aeronavelor, serviciile de asigurare a navelor
- Serviciile de asigurare a încărcăturilor
- Serviciile de asigurare împotriva daunelor sau pierderilor (în această categorie sunt incluse serviciile de asigurare
împotriva incendiilor, serviciile de asigurare a bunurilor, serviciile de asigurare împotriva intemperiilor i a
pierderilor financiare)
- Serviciile de asigurare de răspundere civilă pentru autovehicule, aeronave, nave i serviciile de asigurare de
răspundere civilă generală
- Serviciile de asigurare de credite i garan ii, care includ de asemenea serviciile de asigurare a gestionării
riscurilor
- Servicii de asigurare altele decât cele de via ă, precum serviciile de asigurare a platformelor petroliere i de
gaz, serviciile de asigurare a instala iilor tehnice, serviciile conexe de asigurare
- Serviciile de regularizare a cererilor de despăgubire, care constau în servicii de investigare a cererilor de
despăgubire, servicii de determinare a sumei pierderii sau daunei care este acoperită de poli ele de asigurare i
servicii de negociere a solu ionărilor; serviciile privind examinarea cererilor de despăgubire care au fost
investigate i autorizarea plă ilor; serviciile de evaluare a daunelor
- Serviciile de evaluare i regularizare a cererilor de despăgubire („medierea” este utilizată în asigurările din
domeniul maritim pentru a acoperi par ial pierderea navei sau a încărcăturii)
- Serviciile de evaluare i regularizare a cererilor de despăgubire
- Serviciile de calculare a riscurilor i primelor de asigurare
- Serviciile de administrare a drepturilor de salvare, altele decât serviciile de administrare a drepturilor de salvare
maritime

Clasa 6652: Servicii de pensie
Această clasă include:
- Serviciile de subscriere pentru planuri care oferă plă i de venit la intervale regulate persoanelor individuale.
Planurile pot necesita o singură contribu ie sau o serie de contribu ii; pot fi obligatorii sau op ionale; pot avea
beneficii nominale stabilite în avans sau dependente de valoarea de pia ă a activelor care stau la baza planului; i,
în cazul în care au legătură cu angajarea, pot să fie sau să nu mai fie valabile în cazul schimbării serviciului. Durata
perioadei în care beneficiile sunt plătite poate fi fixată în termeni de minim sau maxim, pot exista sau nu beneficii
pentru supravie uitori.
- Serviciile de subscriere pentru planuri care oferă plă i de venit la intervale regulate membrilor de grup. Planurile
pot necesita o singură contribu ie sau o serie de contribu ii; pot fi obligatorii sau op ionale; pot avea beneficii
nominale determinate în avans sau dependente de valoarea de pia ă a unor active care sprijină planul; i, în cazul
în care au legătură cu angajarea, pot să fie sau să nu mai fie valabile în cazul schimbării serviciului. Durata
perioadei în care beneficiile sunt plătite poate fi fixată în termeni de minim sau maxim, pot exista sau nu beneficii
pentru supravie uitori.
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Grupa 667: Servicii de reasigurare
Clasa 6671: Servicii de reasigurare de via ă
Această clasă include:
- Serviciile de asumare totală sau par ială a poli elor de asigurare subscrise ini ial de al i purtători de asigurare

Clasa 6672: Servicii de reasigurare împotriva accidentelor i de reasigurare de sănătate
Această clasă include:
- Serviciile de asumare totală sau par ială a poli elor de asigurare subscrise ini ial de al i purtători de asigurare

DIVIZIUNEA 70: SERVICII IMOBILIARE

Grupa 701: Servicii imobiliare proprii
Clasa 7011: Servicii de promovare imobiliară
Această clasă include:
- Dezvoltarea de bunuri imobiliare reziden iale, care constă în aducerea laolaltă a mijloacelor financiare, tehnice
i fizice de realizare de bunuri imobiliare reziden iale în scopul vânzării ulterioare
- Dezvoltarea de bunuri imobiliare nereziden iale, care constă în aducerea laolaltă a mijloacelor financiare,
tehnice i fizice de realizare de bunuri imobiliare reziden iale în scopul vânzării ulterioare

Clasa 7012: Cumpărare

i vânzare de bunuri imobiliare

Această clasă include:
- Serviciile de vânzare sau cumpărare de clădiri i terenuri, care constau în vânzări de clădiri i terenuri pe cont
propriu în cazuri în care vânzările sunt tratate ca vânzări de stoc comercial de către vânzător, dar nu vânzări de
proprietate acolo unde vânzările sunt cesiuni de active fixe ale unită ilor vânzătoare
- Vânzările de case cu teren, de clădiri pentru mai multe familii cu teren i de unită i locative individuale din
cadrul unor astfel de clădiri, precum apartamente individuale sau în coproprietate; astfel de proprietă i pot fi
de inute fie prin concesiune, fie prin proprietate funciară absolută
- Vânzările sau achizi ionările de teren vacant, care constau în vânzări de terenuri pe cont propriu în cazuri în care
vânzările sunt tratate ca vânzări de stoc comercial de către vânzător; astfel de terenuri vacante pot include teren
vacant subdivizat, iar vânzările pot include vânzări de teren vacant subdivizat fizic de către unitatea vânzătoare

Grupa 702: Servicii de închiriere sau de leasing de bunuri imobiliare proprii
Clasa 7021: Servicii de închiriere sau de leasing de proprietă i reziden iale proprii
Această clasă include:
- Serviciile de închiriere sau de leasing cu privire la proprietă i reziden iale de către proprietari sau concesionari
altor persoane; închirierea sau leasingul au ca obiect următoarelor: case, apartamente, clădiri de apartamente sau
clădiri cu utilizări multiple care sunt în primul rând reziden iale
Această clasă nu include:
- Serviciile de cazare furnizate de hoteluri, moteluri, pensiuni, dormitoare de coli, locuri pentru tabere i alte
locuri de cazare opera ionale, incluse în grupele 551 i 552

Clasa 7022: Servicii de închiriere sau de leasing de proprietă i nereziden iale proprii
Această clasă include:
- Serviciile de închiriere sau de leasing cu privire la clădiri sau proprietă i industriale, comerciale sau alte clădiri
sau proprietă i nereziden iale de către proprietari sau concesionari ai altor persoane; exemplele includ: fabrici,
clădiri de birouri, depozite sau teatre, săli expozi ionale i clădiri cu utilizări multiple care sunt în primul rând
nereziden iale sau proprietă i agricole, forestiere i proprietă i similare
- Serviciile de închiriere sau de leasing pentru o lună sau un an a garajelor încuiate sau a altor locuri pentru
parcarea vehiculelor
- Serviciile de închiriere cu privire la camere func ionale

Grupa 703: Servicii de intermediere imobiliară pentru terți
Clasa 7031: Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
Această clasă include:
- Vânzarea de case, apartamente, clădiri de apartamente sau birouri, fabrici, magazine i alte proprietă i
reziden iale i nereziden iale i serviciile de intermediere similare care implică cumpărarea, vânzarea,
închirierea i evaluarea clădirilor reziden iale sau nereziden iale, pentru ter i
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Clasa 7032: Servicii de închiriere sau de vânzare de terenuri
Această clasă include:
- Vânzarea de terenuri reziden iale sau nereziden iale i serviciile de intermediere similare care implică
cumpărarea, vânzarea, închirierea i evaluarea terenurilor reziden iale sau nereziden iale, pentru ter i

Clasa 7033: Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare pentru ter i
Această clasă include:
- Serviciile de gestionare a bunurilor imobiliare reziden iale pentru ter i, constând în servicii de gestionare
privind: institu ii, clădiri de apartamente cu mai multe module, servicii de colectare a chiriei sau locuin e în
coproprietate
- Serviciile de gestionare a bunurilor imobiliare nereziden iale pentru ter i, constând în servicii de gestionare
privind: terenuri, proprietă i comerciale, proprietă i industriale, clădiri multi-func ionale care sunt în primul
rând nereziden iale, etc. sau proprietă i agricole, forestiere i proprietă i similare
- Serviciile de adăpostire

DIVIZIUNEA 71: SERVICII DE ARHITECTURĂ, DE CONSTRUCȚII, DE INGINERIE ȘI DE
INSPECȚIE
Grupa 713: Servicii de inginerie
Această grupă include:
- Serviciile de consultan ă în domeniul lucrărilor publice care constau în servicii de asisten ă, suport i
recomandări privind probleme de inginerie i aspecte conexe
- Serviciile de consultan ă în domeniul ingineriei cu privire la: mediu, energie, clădiri, telecomunica ii,
siguran ă i sănătate
- Serviciile de concep ie (proiectare) tehnică pentru instala ii mecanice i electrice pentru clădiri, pentru lucrări
publice, pentru procesele i produc ia industrială, etc.
- Alte servicii de inginerie precum serviciile de inginerie privind noroiul de foraj, serviciile de inginerie
geotehnică, serviciile de inginerie mecanică, serviciile de inginerie privind coroziunile, etc.
- Serviciile integrate de inginerie pentru construc ia proiectelor la cheie, precum infrastructura de transport,
alimentarea cu apă, facilită i de fabrica ie i alte lucrări de construc ii
- Studiile urbanistice i pre-investi ionale
- Proiectarea preliminară i finală, inclusiv toate serviciile de proiectare structurală, mecanică i electrică
necesare
- Co-estimarea, planificarea construc iei, caietul de sarcini
- Inspectarea i acceptarea lucrărilor pe bază de contract sau a serviciilor tehnice
- Orice alte servicii de inginerie cu condi ia ca acestea să facă parte dintr-un pachet integrat de servicii pentru un
proiect la cheie
- Serviciile de prospectare geologică i geofizică i alte tipuri de prospectare tiin ifică, inclusiv serviciile
topografice
- Serviciile de prospectare subterană prin metode seismografice, gravimetrice i magnetometrice i alte metode
de prospectare subterană
- Serviciile de analiză la suprafa ă care constau în strângerea de informa ii privind forma, pozi ia i limitele
unei por iuni de pământ în scopul de a pregăti hăr i
- Serviciile de cartografie constând în pregătirea i revizuirea hăr ilor de toate tipurile, utilizând rezultatele
activită ilor de arpentaj, alte hăr i i alte surse de informa ie
- Serviciile de arpentaj (inclusiv serviciile fotogrammetrice) i serviciile tehnice (serviciile de control tehnic,
serviciile de asisten ă tehnică, etc.)

Grupa 714: Servicii de urbanism și de arhitectură peisagistică
Această grupă include:
- Serviciile de urbanism care implică servicii de dezvoltare pentru dezvoltarea urbană coordonată
- Serviciile de arhitectură peisagistică ce implică servicii de planificare i proiectare pentru peisagistica parcurilor,
terenurilor comerciale i reziden iale, etc.

Grupa 716: Servicii de testare, analiză și consultanță tehnică
Această grupă include:
- Serviciile de testare i de analiză a compozi iei i a purită ii constând în: testarea i analizarea proprietă ilor
chimice i biologice ale materialelor precum aer, apă, de euri, combustibili, metal, sol, minerale, alimente i
substan e chimice; serviciile de testare i analizare în domenii tiin ifice conexe precum microbiologie,
biochimie, bacteriologie, etc. sau testarea i analizarea proprietă ilor fizice, a tensiunii, durită ii, rezisten ei la
impact, rezisten ei de rupere la oboseală i efectelor temperaturilor ridicate
- Serviciile de inspec ie i testare tehnică constând în: testarea i analizarea caracteristicilor mecanice i
electrice ale utilajelor, motoarelor, uneltelor, dispozitivelor i ale altor echipamente complete care incorporează
componente mecanice i electrice sau serviciile de inspectare tehnică a automobilelor, motocicletelor,
autobuzelor, vagoanelor-platformă, camioanelor i a altor vehicule de transport rutier
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- Servicii de inspec ie i testare tehnică pentru clădiri, lucrări publice, etc.
Această grupă nu include:
- Serviciile de evaluare a daunelor în numele companiilor de asigurare, incluse în clasa 6721
- Serviciile de analize i testare medicală, incluse în clasa 8514

DIVIZIUNEA 72: SERVICII IT: CONSULTANȚĂ, DEZVOLTARE DE SOFTWARE,
INTERNET ȘI ASISTENȚĂ
Pentru a face o descriere mai precisă, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea J „Atribute
reziduale pentru informatică, tehnologia informa iei sau comunica ii”.
Această diviziune nu include:
- Pachetele software i sisteme informatice, incluse în diviziunea 48
Grupa 721: Servicii de consultanță pentru hardware
Această grupă include acordarea de consiliere i asisten ă cu privire la chestiuni legate de gestionarea resurselor
informatice ale afacerilor i institu iilor
Această grupă nu include:
- Acordarea de consiliere cu privire la chestiuni tehnice legate de sistemele informatice, inclusă în clasa 7222

Grupa 722: Servicii de programare și de consultanță software
Clasa 7221: Servicii de programare a pachetelor de produse software
Această clasă include:
- Serviciile de programare de sisteme informatice i software utilitare, care constau în dezvoltarea i marketingul
pachetelor de sisteme i software-ului utilitar
- Serviciile de programare de software de aplica ie, care constau în dezvoltarea i marketingul pachetelor de
software de aplica ie
Această clasă nu include:
- Vânzarea cu amănuntul a pachetelor de software, inclusă în grupa 527

Clasa 7222: Servicii de consultan ă privind sistemele informatice

i servicii de consultan ă tehnică

Această clasă nu include:
- Serviciile de consultan ă privind vânzarea cu amănuntul, incluse în grupa 555
- Formarea personalului privind utilizarea unui sistem informatic, inclusă în clasa 8042

Clasa 7223: Servicii de dezvoltare de software personalizat
Această clasă include dezvoltarea (analizarea, proiectarea i programarea) de software pentru,
cu cerin ele unui anumit client, precum i modificarea pachetelor de software

i în conformitate

Clasa 7224: Servicii de analiză i de programare de sisteme
Această clasă include acordarea de servicii de anali ti i/sau programatori de sisteme pe bază per diem pentru
participare la una dintre fazele dezvoltării unui sistem. Clientul supraveghează i re ine dreptul asupra lucrărilor
acestora.
Această clasă nu include:
- Livrarea de software comandat de client unde dezvoltatorul supraveghează i este implicat în toate fazele
(analiză, proiectare i programare) a proiectului de dezvoltare, inclusă în clasa 7223

Clasa 7225: Servicii pentru sisteme

i asisten ă

Această clasă include acordarea de asisten ă pentru a păstra sistemele informatice (software) în bune condi ii de
lucru. Între inerea poate fi de corectare sau preventivă.

Clasa 7226: Servicii de software
Această clasă include servicii de software neclasificate în altă parte, precum serviciile de implementare de
software, servicii de reproducere de software (constând în servicii de reproducere după original pe orice tipuri de
discuri, benzi), etc.

Grupa 723: Servicii de înlocuire de date
Notă: serviciile în cadrul cărora furnizorul utilizează computerul ca pe un simplu instrument nu sunt clasificate
aici, ci sunt clasificate în func ie de natura serviciului prestat

Clasa 7232: Servicii de baze de date
Această clasă include serviciile de baze de date cu valoare adăugată
Această grupă nu include:

i serviciile de gestionare a datelor
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- Prestarea serviciilor de re ele de telecomunica ii necesare pentru accesarea bazelor de date, incluse în clasa
6421
- Serviciile care implică cercetări documentare, incluse în clasa 9251

DIVIZIUNEA 73: SERVICII DE CERCETARE ȘI DE DEZVOLTARE ȘI SERVICII CONEXE
DE CONSULTANȚĂ
Pentru o descriere mai precisă, utiliza i Vocabularul suplimentar, Sec iunea R, „Atribute reziduale
pentru serviciile în materie de cercetare”
Această diviziune nu include:
- Serviciile de studii de pia ă, incluse în clasa 7931
Grupa 731: Servicii de cercetare și de dezvoltare experimentală
Această grupă include:
- Serviciile de cercetare i de dezvoltare experimentală cu privire la
tiin ele economice, drept, lingvistică, limbi străine, etc.
- Serviciile de laborator de cercetare
- Serviciile de cercetare marină

tiin ele sociale

i

tiin ele umaniste,

DIVIZIUNEA 75: SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, DE APĂRARE ȘI DE
ASIGURĂRI SOCIALE

Grupa 751: Servicii de administrație publică
Clasa 7511: Servicii de administra ie publică generală
Această clasă include:
- Serviciile executive i legislative oferite de diferite organisme la diferite niveluri guvernamentale, i.e. nivelul
central, regional i local, sau ministere i alt personal administrativ sau de consiliere de pe lângă organismele
legislative sau executive
- Serviciile de administra ie pentru opera iuni comerciale care constau în servicii de administra ie publică
pentru agricultură, silvicultură, pescuit i vânătoare, combustibil i energie, minerit i resurse minerale, industrie
prelucrătoare i construc ii, transport i comunica ii, distribu ie i catering, hoteluri i restaurante sau
afaceri economice, comerciale i din sfera muncii

Grupa 752: Prestări de servicii pentru comunitate
Clasa 7521: Afaceri externe

i alte servicii

Această clasă include:
- Serviciile de administra ie în legătură cu afacerile externe, serviciile diplomatice i consulare constând în
servicii administrative, opera ionale i de asisten ă pentru ministerele de afaceri externe i misiunile
diplomatice i consulare sta ionate în străinătate sau la birouri ale unor organiza ii interna ionale sau servicii
de informare i culturale care au drept scop distribuirea dincolo de grani ele na ionale, inclusiv biblioteci, săli
de lectură i servicii de referin ă amplasate în străinătate
- Serviciile de ajutor economic extern constând în servicii administrative pentru ajutorarea economică a ărilor în
curs de dezvoltare, prestare de sau suport pentru asisten ă tehnică i formare
- Serviciile de ajutor militar extern constând în servicii administrative privind misiunile de ajutor militar,
subven ii sau împrumuturi pentru ajutor militar, contribu ia la for ele interna ionale de men inere a păcii

Clasa 7524: Servicii de siguran ă publică

i de asigurare a ordinii publice

Această clasă include:
- Serviciile de siguran ă publică constând în servicii administrative i opera ionale furnizate de for ele de
poli ie finan ate de autorită ile publice, plus poli ia portuară, poli ia de frontieră, paza de coastă i alte
for e speciale de poli ie; serviciile prestate de poli ie în legătură cu reglementarea traficului, înregistrarea
străinilor, func ionarea laboratoarelor de poli ie i men inerea eviden elor poli iei
- Serviciile de asigurare a ordinii publice constând în administrarea, reglementarea i sprijinul activită ilor de
promovare a ordinii i siguran ei publice i dezvoltarea politicii generale asociate

Clasa 7525: Servicii de pompieri

i de salvare

Această clasă include:
- Serviciile de pompieri constând în servicii administrative i opera ionale pentru combaterea i prevenirea
incendiilor prin serviciile de pompieri obi nuite i auxiliare finan ate de autorită ile publice
- Serviciile de salvare
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Grupa 753: Servicii de asigurări sociale obligatorii
Clasa 7532: Programe de pensionare a func ionarilor de stat
Această clasă include:
- Serviciile de administra ie publică pentru programele de pensionare a func ionarilor de stat
- Serviciile administrative i opera ionale privind planurile de retragere, pensionare i invaliditate pentru
func ionarii de stat i supravie uitorii acestora, inclusiv programele guvernamentale de asisten ă socială pentru
compensarea pierderii permanente a venitului datorită invalidită ii par iale sau totale

Clasa 7533: Aloca ii familiale
Această clasă include serviciile de administra ie publică, serviciile opera ionale
ajutorul social oferit gospodăriilor i familiilor

i serviciile de suport pentru

Clasa 7534: Aloca ii pentru copii
Această clasă include serviciile de administra ie publică, serviciile opera ionale
ajutorul social oferit gospodăriilor i familiilor cu copii care depind de acestea.

i serviciile de suport pentru

DIVIZIUNEA 76: SERVICII PRIVIND INDUSTRIA PETROLULUI ȘI A GAZULUI
Această diviziune nu include:
- Serviciile de explorare a petrolului i gazului, incluse în clasa 7135
- Serviciile de ridicare, reparare i demontare a macaralelor derrick, incluse în clasele 4525 i 5053
DIVIZIUNEA 77: SERVICII PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,
HORTICULTURĂ, ACVACULTURĂ ȘI APICULTURĂ

Grupa 771: Servicii pentru agricultură
Această grupă include servicii privind produc ia agricolă, majoritatea realizate la locul produc iei agricole,
precum pregătirea terenurilor agricole, stabilirea, plantarea i tratarea culturilor, tunderea pomilor fructiferi i a
viilor, transplantarea orezului i răritul sfeclei de zahăr, serviciile de egrenat bumbacul, recoltarea i pregătirea
pentru pie ele primare, alte servicii necesare pentru produc ia agricolă.
Această grupă nu include:
- Serviciile de pulverizare aeriană, incluse în clasa 6044

Grupa 772: Servicii pentru silvicultură
Această grupă include:
- Serviciile de transport de bu teni i serviciile conexe transportului de bu teni precum serviciile de exploatare
forestieră, transportul de bu teni în pădure, serviciile de defri are, serviciile de tăiere a arborilor, serviciile de
elagaj
- Serviciile de impregnare a lemnului care constau în servicii de impregnare sau tratare chimică a materialului
lemnos cu substan e conservante sau alt material (inclusiv uscarea cherestelei)
- Serviciile conexe produc iei forestiere precum serviciile de transplantare, serviciile de rărire pentru replantare,
serviciile de inventarieri forestiere, serviciile de evaluare a cherestelei, serviciile de gestionare a pădurilor, inclusiv
serviciile de evaluare a daunelor forestiere

Grupa 773: Servicii pentru horticultură
Această grupă nu include:
- Serviciile de arhitectură peisagistică, incluse în clasa 7142

Grupa 775: Servicii de zootehnie
Această grupă include serviciile necesare cre terii animalelor precum inseminarea artificială, tunderea oilor,
îngrijirea i gestionarea cirezilor, serviciile de proliferare a vânatului.
Această grupă nu include:
- Serviciile veterinare, incluse în grupa 852

DIVIZIUNEA 79: SERVICII PENTRU ÎNTREPRINDERI: DREPT, MARKETING,
CONSULTANȚĂ, RECRUTARE, TIPĂRIRE ȘI SECURITATE
Pentru a oferi o descriere mai detaliată a grupei 791 Servicii juridice, utiliza i Vocabularul
suplimentar, Sec iunea Q „Atribute reziduale pentru servicii de publicitate i consiliere juridică”.
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Pentru a oferi o descriere mai detaliată a categoriei 79341 Servicii de publicitate, utiliza i Vocabularul
suplimentar, Sec iunea Q „Atribute reziduale pentru servicii de publicitate i consiliere juridică”.
Pentru a oferi o descriere mai detaliată a clasei 7981 Servicii tipografice, utiliza i Vocabularul
suplimentar, Sec iunea T „Atribute reziduale pentru serviciile tipografice”.
Pentru a oferi o descriere mai detaliată a grupei 793 Cercetare economică, utiliza i Vocabularul
suplimentar, Sec iunea R „Atribute reziduale pentru serviciile în materie de cercetare”.

Grupa 791: Servicii juridice
Această grupă include:
- Serviciile de consultan ă i de reprezentare juridică, care constau în servicii de consiliere, reprezentare,
elaborare de documente i servicii conexe privind dreptul penal i alte domenii ale legii, procedurile statuare ale
tribunalelor, comisiilor cvasi-juridice, etc.
- Serviciile de consultan ă privind brevetarea i drepturile de autor, care constau în servicii de pregătire,
elaborare i certificare cu privire la brevete i drepturi de autor; prestarea unui număr de servicii juridice conexe,
inclusiv acordarea de consiliere i executarea a diferite sarcini necesare întocmirii sau certificării brevetelor i
drepturilor de autor
- Serviciile de documentare i de certificare juridică, care constau în servicii de pregătire, elaborare i certificare
pentru documente juridice, altele decât brevetele i drepturile de autor; prestarea unui număr de servicii juridice
conexe, inclusiv acordarea de consiliere i executarea a diferite sarcini necesare întocmirii sau certificării acestor
documente; întocmirea de testamente, contracte de căsătorie, contracte comerciale, afaceri, carte, etc.
- Serviciile de consultan ă i de informare juridică, care includ servicii de consiliere a clien ilor cu privire la
drepturile i obliga iile legale ale acestora; furnizarea de informa ii în legătură cu chestiuni legale neclasificate
în altă parte; servicii precum serviciile de custodie i serviciile de tranzac ii imobiliare

Grupa 792: Servicii de contabilitate, servicii de audit și servicii fiscale
Această grupă include:
- Serviciile de contabilitate care constau în servicii precum: servicii de contabilitate ce implică clasificarea i
înregistrarea tranzac iilor comerciale în termeni monetari sau utilizând o unitate de măsură în registrele contabile,
sau servicii de redactare a declara iilor financiare, inclusiv redactarea declara iilor financiare pe baza
informa iilor furnizate de client, pregătirea declara iilor de impozit, atunci când sunt furnizate sub forma unui
pachet împreună cu pregătirea declara iilor financiare pentru un singur onorariu
- Serviciile de auditare care constau în servicii precum: Servicii de auditare financiară, inclusiv examinarea
înregistrărilor contabile i a altor documente de suport ale unei organiza ii cu scopul de a exprima o opinie cu
privire la declara iile financiare ale acesteia, sau alte servicii de auditare precum serviciile de audit intern,
serviciile de audit statutar, serviciile de audit antifraudă sau serviciile de revizuire contabilă, care constau în
servicii de revizuire pentru declara iile financiare anuale i intermediare i alte informa ii contabile; sfera unei
revizuiri este mai mică decât cea a unei auditări, nivelul de asigurare furnizat fiind de asemenea mai mic
- Serviciile fiscale care constau în: servicii de consultan ă fiscală, inclusiv consiliere acordată societă ilor i
persoanelor private cu scopul de a minimiza impozitele; întocmirea i sus inerea declara iilor financiare sau a
documentelor trimise în semn de răspuns la solicitările autorită ilor fiscale; servicii constând în asistarea
întreprinderilor cu privire la planificarea i controlul impozitelor i pregătirea întregii documenta ii, sau servicii
de pregătire a declara iilor de impozit
Această grupă nu include:
- Serviciile de contabilitate ca parte a serviciilor de management, incluse în clasa 7941

Grupa 793: Studii de piață și cercetare economică, sondaje și statistici
Clasa 7931: Servicii de studii de pia ă
Această clasă include:
- Serviciile de studii de pia ă, care constau în servicii de analiză a pie ei, analiză a competi iei i a
comportamentului consumatorilor, servicii de utilizare a monografiilor de cercetare, a statisticilor, a modelelor
econometrice, a expertizelor, etc., serviciile de studii de fezabilitate, serviciile de revizuire a performan elor

Clasa 7932: Servicii de sondaje de opinie
Această clasă include:
- Serviciile de sondaje de opinie care constau în servicii de investigare proiectate pentru a ob ine informa ii
privind opinia publică în legătură cu chestiuni sociale, politice, economice i alte chestiuni

Clasa 7934: Servicii de publicitate

i de comercializare

Această clasă include:
- Serviciile de publicitate precum servicii de vânzare sau închiriere a spa iului sau timpului publicitar; serviciile
de planificare, creare i plasare a reclamelor; serviciile de publicitate în aer liber i la televiziune; serviciile de
livrare a e antioanelor i a altor materiale publicitare
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- Serviciile de marketing precum servicii de promovare, servicii pentru clien i, servicii de studii privind
consumatorii, servicii de studii privind satisfacerea consumatorilor, servicii de asisten ă pentru clien i, programe
de fidelizare a clien ilor

Grupa 794: Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe
Această grupă nu include:
- Cercetarea sistemelor de procesare a datelor de management, incluse în grupa 721
- Serviciile de consiliere cu privire la gestionarea portofoliilor pe termen scurt, incluse în grupa 661
- Serviciile de publicitate, incluse în categoria 79341
- Serviciile de reprezentare în numele uneia dintre păr i într-o dispută i serviciile de consultan ă în domeniul
rela iilor de muncă, incluse în clasa 9811

Clasa 7941: Servicii de consultan ă în afaceri

i în gestionare

Această clasă include:
- Serviciile generale de consultan ă în management, care constau în servicii de consiliere, orientare i asisten ă
opera ională cu privire la politica i strategia de afaceri i planificarea, structurarea i controlul global al unei
organiza ii
- Serviciile de consultan ă în gestiune financiară (cu excep ia impozitului pentru societă ile comerciale)
constând în servicii de consiliere, orientare i asisten ă opera ională cu privire la ariile decizionale de natură
financiară (analiza propunerilor de investi ii capitale, evaluarea afacerii anterior fuziunilor i achizi iilor, etc.)
- Serviciile de consultan ă în gestiune marketing, constând în servicii de consiliere, orientare i asisten ă
opera ională cu privire la strategia de marketing i func ionarea unei organiza ii în sectorul marketing
- Serviciile de consultan ă în gestionarea resurselor umane, constând în servicii de consiliere, orientare i
asisten ă opera ională cu privire la managementul resurselor umane într-o organiza ie
- Serviciile de consultan ă în gestiunea produc iei, care includ servicii de consiliere, orientare i asisten ă
opera ională cu privire la metode de îmbunătă ire a productivită ii, de reducere a costurilor de produc ie i de
îmbunătă ire a calită ii produc iei. Sarcinile legate de consultan a în gestiunea produc iei pot trata standardele
privind controlul calită ii, proiectarea, performan a, etc.
- Serviciile de rela ii publice, constând în servicii de consiliere, orientare i asisten ă opera ională cu privire la
metode de îmbunătă ire a imaginii i rela iilor unei organiza ii sau individ cu publicul general, guvernul,
alegătorii, ac ionarii i al ii
- Alte servicii de consultan ă în management cu privire la alte chestiuni precum serviciile de consultan ă în
domeniul securită ii, serviciile de consultan ă în domeniul achizi iilor, serviciile de consultan ă privind
impactul asupra mediului

Clasa 7942: Servicii conexe managementului
Această clasă include:
- Serviciile de gestionare a proiectelor constând în servicii de coordonare i supraveghere a resurselor în
pregătirea, desfă urarea i finalizarea unui proiect în numele unui client (serviciile de gestionare a proiectelor pot
implica alocarea din buget, contabilitatea i controlul costurilor, achizi iile, planificarea pe o scară a timpului i
alte condi ii opera ionale, coordonarea i lucrările subcontractorilor, inspec iile i controlul calită ii, etc.)
- Serviciile de arbitraj i de conciliere constând în servicii de asisten ă ce implică arbitrajul i medierea
solu ionării unei dispute între angaja i i management, între societate i indivizi
- Serviciile de gestionare a proiectelor cu privire la lucrările de construc ii i inginerie civilă sunt incluse în
această categorie

Grupa 796: Servicii de recrutare
Această grupă nu include:
- Serviciile de livrare pentru servicii domestice specializate prin angaja ii de pe tatul de plată al furnizorului,
clasificate conform serviciilor prestate, de exemplu: servicii de cură enie, incluse în grupa 909
- Servicii prestate de agen i i agen ii în numele unor persoane, servicii prin care se caută de obicei angajamente
în filme, produc ii teatrale sau alte forme de divertisment, sau atrac ii sportive, incluse în grupa 799
Clasa 7961: Servicii de plasare de personal
Această clasă include serviciile de plasare de personal constând în căutarea, selectarea
personal executiv pentru a fi angajat de către alte societă i

i recomandarea de

Clasa 7962: Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
Această clasă include furnizarea către clien i de personal angajat de furnizor, care plăte te salariul acestora.

Grupa 797: Servicii de investigație și de siguranță
Clasa 7971: Servicii de siguran ă
Această clasă include:
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- Serviciile de monitorizare a alarmelor constând în monitorizarea dispozitivelor sistemelor de securitate
- Serviciile de pază constând în furnizarea de servicii de protec ie prin personalul angajat cu scopul de a asigura
protec ia persoanelor sau a proprietă ilor industriale sau comerciale private, prin păzirea acestora împotriva
incendiilor, furtului, a actelor de vandalism sau a intrării prin efrac ie
- Serviciile de supraveghere precum serviciile de localizare
- Serviciile de patrulare
Clasa 7972: Servicii de investiga ie
Această clasă include:
- Serviciile ce constau în investigarea cazurilor solicitate de client, cu privire la crime, furt, fraudă, furt din
magazine, persoane dispărute sau alte practici legale sau nelegale
- Investiga iile interne i sub acoperire
- Serviciile de protec ie împotriva furturilor din magazine
- Serviciile de agen ii de detectivi

Grupa 799: Diverse servicii comerciale și servicii conexe
Clasa 7991: Servicii de holdinguri de management
Această clasă nu include:
- Serviciile de management pentru conducerea holdingurilor financiare, incluse în diviziunea 66

Clasa 7992: Servicii de ambalare

i servicii conexe

Această clasă include servicii ce constau în ambalarea bunurilor pentru alte persoane, precum produse alimentare,
produse farmaceutice, produse de cură enie de uz casnic, preparate pentru toaletă i hardware, utilizând o
varietate de tehnici de ambalare automate sau manuale. Aici sunt incluse de asemenea ambalarea pachetelor i
împachetarea cadourilor.
Această clasă nu include:
- Serviciile de ambalare i împachetare în lăzi pentru transport, incluse în diviziunea 63
- Serviciile de design pentru ambalaje, incluse în clasa 7993
În cazul în care serviciile de ambalare includ de asemenea prelucrarea materialelor clientului într-un produs diferit
(de exemplu: amestecarea apei i a unui concentrat pentru a produce băuturi răcoritoare, gătirea pe telui anterior
ambalării acestuia în conserve, amestecarea cremelor i materialelor colorante în produsele cosmetice), serviciul
respectiv este clasificat în sec iunea relevantă.

Clasa 7993: Servicii de proiectare specializată
Această clasă include servicii ce constau în crearea de design i pregătirea de tipare pentru o varietate de produse
prin armonizarea considera iilor estetice cu cerin ele tehnice sau de altă natură, precum:
- Servicii de decora iuni interioare
- Servicii de arhitectură de interior
- Servicii de asisten ă de proiectare
- Servicii de proiectare de mobilă
Această clasă nu include:
- Serviciile de proiectare tehnică, incluse în clasa 7132
- Serviciile de proiectare grafică, incluse în clasa 7982
- Serviciile de machetare grafică pentru publicitate, incluse în clasa 7934

Clasa 7994: Servicii de agen ii de recuperare
Această clasă include servicii ce constau în colectarea încasărilor din conturi, cecuri, contracte i remiterea banilor
clientului; servicii de colectare pentru conturi i crean e i servicii de recuperare ulterioară a plă ilor restante,
cumpărarea pe loc a conturilor i crean elor aflate „sub observa ie” i recuperarea ulterioară a acestora.

Clasa 7995: Servicii de organizare de expozi ii, de târguri

i de congrese

Această clasă include servicii ce constau în organizarea de evenimente (prezentări sau expozi ii comerciale);
organizarea de întâlniri i congrese tiin ifice sau culturale; furnizarea i crearea de echipamente pentru
expozi ie asociate organizării expozi iei.
Această clasă nu include:
- Serviciile de operare a spa iilor cu destina ie artistică, incluse în clasa 9232
- Serviciile de organizare a evenimentelor sportive, incluse în clasa 9262

Clasa 7996: Servicii de fotografie
Această clasă nu include:
- Înregistrările fotogrammetrice

i servicii conexe

i colectarea de date prin satelit, incluse în clasa 7135
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DIVIZIUNEA 80: SERVICII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Grupa 801: Servicii de învățământ primar
Această grupă include:
- Serviciile de învă ământ pre colar, furnizate de obicei de cre e, grădini e sau sec ii speciale ata ate
colilor primare i care au drept scop principal introducerea copiilor cu vârste foarte fragede în genul de mediu la
care se pot a tepta la începerea colii
- Alte servicii de învă ământ primar de primul nivel; aceste servicii de învă ământ au drept scop furnizarea unei
educa ii de bază elevilor la diverse materii i sunt caracterizate de un nivel de specializare relativ scăzut
Această grupă nu include:
- Serviciile prestate de centre de zi pentru copii, incluse în clasa 8531

Grupa 802: Servicii de învățământ gimnazial
Această grupă include:
- Serviciile de învă ământ gimnazial tehnic i profesional (cu excep ia celor exclusiv pentru persoane cu
invaliditate); acestea sunt servicii de învă ământ tehnic i profesional inferioare nivelului universitar. Aceste
servicii de educa ie constau în programe care pun accent pe specializarea într-un anumit domeniu i dobândirea
de competen e teoretice i practice; ele se concentrează de obicei asupra aplica iilor specifice unei anumite
profesii.

Grupa 803: Servicii de învățământ superior
Această grupă include:
- Serviciile de învă ământ tehnic i profesional post-secundar fără licen ă. În privin a materiilor, aceste servicii
de învă ământ constau într-o mare varietate de programe; ele pun accent pe competen ele practice, dar implică
de asemenea o instruire teoretică substan ială (de exemplu: serviciile de formare profesională în domeniul
medical, serviciile de formare profesională în domeniul securită ii, serviciile de învă ământ special).
- Alte servicii de învă ământ superior ce constau în servicii de învă ământ finalizate cu diplomă de licen ă sau
echivalentă; aceste servicii de învă ământ sunt prestate de universită i sau institute profesionale specializate;
programele accentuează instruirea teoretică, dar au totodată drept scop pregătirea studen ilor pentru a participa în
cercetări originale.

Grupa 804: Servicii de educare a adulților și alte servicii de învățământ
Clasa 8043: Servicii de învă ământ universitar pentru adul i
Această clasă include:
- Serviciile de educare a adul ilor care nu fac parte din sistemul colar sau universitar obi nuit; astfel de servicii
de învă ământ pot fi furnizate de coli sau alte institu ii specializate în educarea adul ilor sub forma cursurilor
de zi sau serale .
- Serviciile de educare prin intermediul emisiunilor radio sau TV sau prin coresponden ă i formarea
profesională asistată de computer; programele pot acoperi atât materii generale, cât i voca ionale

DIVIZIUNEA 85: SERVICII DE SĂNĂTATE ȘI SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Grupa 851: Servicii de sănătate
Clasa 8511: Servicii spitalice ti

i servicii conexe

Această clasă include serviciile spitalice ti furnizate sub îndrumarea medicilor în special pacien ilor interna i în
spital, având drept scop vindecarea, recuperarea i/sau men inerea sănătă ii unui pacient, precum:
- Serviciile medicale i paramedicale
- Serviciile tehnice de laborator
- Serviciile radiologice i anestezice, etc.
Această clasă nu include:
- Serviciile prestate de clinicile medicale ambulatorii, incluse în clasa 8512
- Serviciile stomatologice, incluse în clasa 8513
- Serviciile de ambulan ă, incluse în clasa 8514

Clasa 8512: Servicii de practică medicală

i servicii conexe

Această clasă include:
- Consulta iile i tratamentul acordat de medici generali ti constând în prevenirea, diagnosticarea i tratarea de
către doctori în medicină a unor boli fizice i/sau mentale de natură generală. Aceste servicii nu se limitează la
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condi ii, boli sau regiuni anatomice specificate sau particulare. Acestea pot fi prestate în cabinetele medicilor
generali ti sau pot fi furnizate de clinici ambulatorii, clinici ata ate unor companii, coli, etc.
- Consulta iile i tratamentul acordat de medici speciali ti i chirurgi speciali ti în pediatrie,
ginecologie/obstetrică, neurologie, etc.; serviciile de consulta ii chirurgicale; tratamentul în clinici ambulatorii;
explorarea func ională i interpretarea imaginilor medicale
Această clasă nu include:
- Serviciile prestate de laboratoarele medicale, incluse în clasa 8514

Clasa 8513: Servicii de practică dentară

i servicii conexe

Această clasă include:
- Serviciile de ortodon ie, de exemplu: tratamentul malocluziei i malpozi iei din ilor, etc., chiar i în cazul în
care acestea sunt acordate pacien ilor interna i în spital; serviciile în domeniul chirurgiei orale; alte servicii
stomatologice specializate, de exemplu în domeniul parodontozei, endodontozei, etc.
- Alte servicii de practică dentară constând în servicii de prevenire, diagnosticare i tratare a bolilor stomatologice
care afectează pacientul. Aceste servicii stomatologice pot fi prestate în clinici medicale, precum cele ata ate
colilor, firmelor, etc., precum i în cabinetul propriu al dentistului. Ele acoperă servicii din domeniul
stomatologiei generale, precum examinările stomatologice de rutină, îngrijirea stomatologică preventivă,
tratamentul cariilor, etc.

Clasa 8514: Diverse servicii de sănătate
Această clasă include:
- Serviciile furnizate de personalul medical, precum serviciile prestate de moa e, de exemplu supravegherea în
timpul sarcinii i na terea, precum i supravegherea mamei după na tere; serviciile prestate de personalul de
asisten ă medicală constând în acordarea de asisten ă medicală la domiciliul pacientului sau în propriul cabinet
i acordarea de îngrijire în timpul maternită ii, igiena copililor, etc.
- Serviciile paramedicale precum serviciile de fizioterapie, serviciile de homeopatie, serviciile de igienă, livrarea la
domiciliu a produselor pentru bolnavii de incontinen ă
- Serviciile de ambulan ă care constau în servicii medicale generale i specializate acordate în ambulan ă
- Serviciile oferite de centre de sănătate, altele decât spitalele, inclusiv servicii combinate de cazare i asisten ă
medicală furnizate fără echipament de resuscitare sau personal medical
- Serviciile prestate de laboratoare medicale
- Serviciile prestate de băncile de sânge, băncile de material seminal, băncile de organe pentru transplanturi
- Serviciile de medicina muncii
- Serviciile de analize medicale
- Serviciile farmaceutice

Grupa 852: Servicii veterinare
Această grupă include:
- Serviciile veterinare pentru animale de companie i alte animale decât cele de companie (inclusiv animalele de
la grădina zoologică i animalele crescute pentru păr i alte produse) constând în servicii medicale, chirurgicale
i stomatologice, cu spitalizare sau fără spitalizare; aceste servicii au drept scop vindecarea, recuperarea i/sau
men inerea sănătă ii animalului.
- Serviciile de laborator i serviciile tehnice, mâncarea i alte facilită i i resurse
Această grupă nu include:
- Serviciile legate de zootehnie, precum inseminarea artificială, incluse în grupa 775

Grupa 853: Servicii de asistență socială și servicii conexe
Clasa 8531: Servicii de asisten ă socială
Această clasă include:
- Serviciile de asisten ă socială cu cazare precum serviciile sociale pentru persoane în vârstă, serviciile sociale
pentru persoanele cu handicap, pentru copii i tineri; aceste servicii implică servicii de asisten ă non-stop
prestate de institu ii reziden iale
- Serviciile de asisten ă socială fără cazare precum serviciile prestate de centre de zi pentru copii, inclusiv cele
pentru copii i tineri cu handicap, serviciile de orientare i de consultan ă profesională, serviciile de planificare
familială, serviciile sociale neprestate de institu ii reziden iale, serviciile de reabilitare
Această clasă nu include:
- Serviciile de învă ământ, incluse în diviziunea 80
- Serviciile de reabilitare profesională unde componenta educa ională este predominantă, incluse în diviziunea 80

DIVIZIUNEA 90: SERVICII DE EVACUARE A APELOR REZIDUALE, DE ELIMINARE A
DEȘEURILOR, DE IGIENIZARE ȘI SERVICII PRIVIND MEDIUL
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Grupa 904: Servicii privind apele reziduale
Această grupă nu include:
- Colectarea, purificarea i distribuirea apei, incluse în diviziunea 41 i grupa 651
- Construirea, repararea i modificarea canalelor de ape reziduale, incluse în clasa 4523

DIVIZIUNEA 92: SERVICII DE RECREERE, CULTURALE ȘI SPORTIVE

Grupa 921: Servicii de cinematografie și servicii video
Clasa 9211: Servicii de produc ie de filme cinematografice

i de casete video

i servicii conexe

Această clasă include:
- Serviciile de produc ie de filme cinematografice i de filme video care constau în servicii de produc ie de
filme i casete video cu utilizare pedagogică, de filme i casete video publicitare, de propagandă i de
informare, de filme i casete video de divertisment
- Serviciile privind produc ia de filme cinematografice sau de casete video, precum prelucrarea filmelor,
transcrierea filmelor, imprimarea, editarea, tăierea titlurilor de film, etc.

Clasa 9212: Servicii de distribu ie de filme cinematografice

i de casete video

Această clasă include serviciile de distribu ie de filme cinematografice i casete video către alte industrii, dar nu
i pentru publicul general. Acest lucru implică vânzarea sau închirierea de filme sau casete către alte industrii,
precum i serviciile conexe distribu iei de filme i casete video, precum rezervarea, depozitarea, livrarea
casetelor i filmelor, etc.
Clasa 9213: Servicii de proiectare de filme cinematografice
Această clasă include:
- Serviciile de proiectare de filme cinematografice în săli de cinema sau în aer liber
alte facilită i de proiectare

i în săli de proiectare sau în

Clasa 9214: Servicii de proiectare de filme video
Această clasă include:
- Serviciile de proiectare de filme video în săli de cinema sau în aer liber i în săli de proiectare sau în alte spa ii
de proiectare
Această grupă nu include:
- Închirierea de articole i echipamente (camere video, decor, etc.) industriilor de divertisment clasificate în
Sec iunea „Livrări”, de exemplu: Închirierea de camere cinematografice este inclusă în clasa 3865, la care se va
adăuga codul PA01-Închiriere din Vocabularul suplimentar
- Serviciile de intermediere în numele unor arti ti individuali, incluse în grupa 799
- Serviciile de distribu ie în filme i rezervare prin agen ie, incluse în grupa 923

Grupa 922: Servicii de radio și de televiziune
Clasa 9221: Servicii de radio
Această clasă include:
- Serviciile de produc ie radiofonică, fie în direct, fie pe bandă sau pe alte mijloace de înregistrare, pentru
transmitere ulterioară; aceste programe pot fi pentru divertisment, promovare, educa ie, diseminare, etc.
- Produc iile precum reportaje sportive, prezentarea de prognoze meteo, interviuri, etc.
- Serviciile combinate pentru producerea i transmiterea programelor radio

Clasa 9222: Servicii de televiziune
Această clasă include:
- Serviciile de produc ie de televiziune, fie în direct, fie pe bandă sau alte mijloace de înregistrare, pentru
transmitere ulterioară; aceste programe pot fi pentru divertisment, promovare, educa ie, diseminare,, etc.
- Produc iile precum reportaje sportive, prezentarea de prognoze meteo, interviuri, etc.
- Serviciile combinate pentru producerea i transmiterea programelor de televiziune
Această grupă nu include:
- Serviciile de transmitere a programelor de radio i televiziune produse de al ii, incluse în clasa 6422

Grupa 923: Servicii de divertisment
Această grupă nu include:
- Serviciile agen ilor personali de teatru sau artistici, incluse în grupa 799
- Serviciile conexe sportului, incluse în grupa 926
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Grupa 924: Servicii de agenții de presă
Această grupă include:
- Serviciile de furnizare de tiri (orale, scrise sau imagini) către mass-media, de exemplu: televiziune, ziare,
periodice sau alt client
- Serviciile prestate de jurnali ti i cameramani independen i

Grupa 925: Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee și alte servicii culturale
Clasa 9251: Servicii prestate de biblioteci

i de arhive

Această clasă nu include:
- Închirierea de casete video i căr i, inclusă în clasa 3925
Închiriere din Vocabularul suplimentar

i grupa 221, la care se va adăuga codul PA01-7

Clasa 9253: Servicii de grădini botanice

i servicii de rezerva ii naturale

i zoologice

Această clasă include:
- Serviciile de conservare i între inere a grădinilor botanice i zoologice
- Serviciile de supraveghere, conservare i între inere a parcurilor na ionale i rezervelor naturale
- Serviciile de vizitare a grădinilor botanice i zoologice
- Serviciile de conservare a faunei i a florei sălbatic

Grupa 926: Servicii sportive
Această grupă include:
- Serviciile de gestionare a complexelor sportive în cadrul cărora au loc toate tipurile de evenimente sportive;
aceste spa ii pot fi arene sau stadioane, împrejmuite sau acoperite, cu sau locuri sau spa ii de vizionare pentru
spectatori
- Serviciile conexe sportului, precum serviciile de organizare de evenimente sportive i serviciile de promovare de
evenimente sportive
Această grupă nu include:
- Închirierea de echipament sportiv, inclusă în grupa 374, la care se va adăuga codul PA01-7 Închiriere din
Vocabularul suplimentar

DIVIZIUNEA 98: ALTE SERVICII COMUNITARE, SOCIALE ȘI PERSONALE

Grupa 981: Servicii de organizații asociative
Această grupă nu include:
- Serviciile de învă ământ, incluse în diviziunea 80
- Serviciile de sănătate, incluse în grupa 851
- Serviciile de asisten ă socială, incluse în grupa 853
- Serviciile sportive, incluse în grupa 926
- Serviciile de rela ii publice prestate de al ii în numele unei asocia ii, incluse în clasa 7941

Clasa 9811: Servicii prestate de organiza ii comerciale, profesionale

i specializate

Această clasă include:
- Serviciile prestate de organiza ii comerciale (servicii de diseminare a informa iei, servicii de reprezentare în
fa a agen iilor guvernamentale, servicii de rela ii publice i alte servicii, prestate de asocia ii ai căror membri
sunt interesa i de dezvoltarea i buna func ionare a afacerii sau comer ului în general sau a unei anumite
ramuri)
- Serviciile prestate de organiza ii profesionale (serviciile de diseminare a informa iei, dezvoltarea i
supravegherea standardelor de practică pentru anumite profesii, reprezentarea în fa a agen iilor guvernamentale,
servicii de rela ii publice i alte servicii prestate de asocia ii ai căror membri sunt interesa i de disciplinele
savante, de practica profesională sau de domeniile tehnice în general ori numai de un anumit domeniu)
- Serviciile prestate de organiza ii specializate (de exemplu: Servicii privind siguran a nucleară)

Clasa 9812: Servicii prestate de organiza ii sindicale
Această clasă include serviciile prestate de cei care reprezintă părerilor membrilor privind situa ia de muncă
serviciile organiza ionale pentru ac iune colectivă furnizate de asocia ii ai căror membri sunt în special
angaja i.

i

Clasa 9813: Servicii diverse prestate de organiza ii asociative
Această grupă include:
- Serviciile religioase (slujba religioasă, serviciile de formare i studiere furnizate în mod direct credincio ilor de
către biserici, moschei, temple, sinagogi, etc.; serviciile religioase specializate precum serviciile de botez baptist
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i cre tin, serviciile de confirmare, serviciile de căsătorie, serviciile pentru persoane decedate, etc.; serviciile
religioase care includ servicii de azil furnizate de case de ordin religios)
- Serviciile prestate de organiza ii politice (servicii de diseminare a informa iei, servicii de rela ii publice,
servicii de strângere de fonduri i servicii similare,prestate de partide politice i organiza ii similare asociate
unui partid politic sau unor candida i politici; aceste organiza ii sunt angajate în special în plasarea membrilor
partidului sau a simpatizan ilor partidului în func ii politice)
- Serviciile prestate de organiza ii asociative cu caracter social (servicii de asisten ă privind dezvoltarea
spiritului civic i a resurselor comunitare constând în servicii furnizate de asocia ii pentru dezvoltarea spiritului
civic i organiza ii similare, care sunt compuse în special din persoane care s-au alăturat pentru a promova o
cauză sau chestiune publică prin intermediul educa iei publice, a influen ei politice, etc., sau serviciile furnizate
de asocia ii în sprijinul comunită ii, al facilită ilor sociale i educa ionale, sau serviciile prestate de
organiza ii i mi cări în domeniul mediului i ecologice)
- Serviciile prestate de alte organiza ii asociative cu caracter social, precum serviciile speciale de protejare a
grupurilor, serviciile prestate de asocia iile de tineret, serviciile privind comunitatea socială, serviciile cluburilor
recreative culturale i nesportive

Grupa 983: Servicii diverse
Clasa 9831: Servicii de spălătorie

i de cură ătorie uscată

Această clasă include:
- Serviciile de colectare de rufe pentru spălat (includ serviciile de spălătorie care implică primirea sau livrarea
hainelor fără asigurarea serviciilor de spălătorie i cură ătorie, serviciile de gestionare a spălătoriilor i serviciile
de exploatare a spălătoriilor)
- Serviciile de cură are a materialelor textile (serviciile de spălare, cură are uscată i alte servicii de cură are,
pentru articole textile, serviciile de impregnare a materialelor textile)
- Serviciile de cură are a articolelor din blană (serviciile de spălare, cură are uscată i alte servicii de cură are
pentru articole din blană)
- Serviciile de colorare (servicii de colorare pentru articole de îmbrăcăminte i articole textile fără legătură cu
producerea acestor articole)
- Serviciile de călcătorie (servicii de călcătorie pentru articole de îmbrăcăminte i articole textile, inclusiv lenjerii
de pat i fe e de masă, după procesul de cură are)
- Serviciile de vopsitorie (servicii de vopsire pentru articole de îmbrăcăminte i articole textile fără legătură cu
producerea acestor articole)

Clasa 9832: Servicii de coafor

i de cosmetică

Această clasă include:
- Serviciile de coafor (servicii de spălare pe cap, aranjare i tundere, fixare, vopsire, ondulare, întindere i servicii
similare pentru bărba i, băie i, femei i fete, servicii de frizerie)
- Serviciile de cosmetică (tratament facial i de frumuse e, tratament cosmetic, servicii de manichiură i de
pedichiură)

Clasa 9834: Servicii de cazare

i de birou

Această clasă nu include:
- Serviciile de cură enie pentru clădirile care oferă cazare, birouri, locuin e

i alte clădiri, incluse în clasa 9061

Clasa 9836: Servicii marine
Această clasă nu include:
- Serviciile de reparare, între inere i serviciile conexe pentru echipamentul marin
echipamente, incluse în 5024
- Serviciile de cercetare marină, incluse în clasa 7311
- Serviciile de cartografie marină, incluse în clasa 7135

Clasa 9837: Servicii funerare

i alte tipuri de

i servicii conexe

Această clasă include:
- Serviciile de înhumare care implică vânzarea sau închirierea de locuri de veci, servicii de între inere pentru
cimitire, îngrijirea mormintelor, a cimitirelor
- Serviciile de incinerare
- Serviciile de pompe funebre constând în servicii de ceremonie funerară i de incinerare, transportul cadavrelor
Această clasă nu include:
- Serviciile de grădinărit pentru cimitire, incluse în clasa 7731

Grupa 989: Servicii prestate de organizații și de organisme extrateritoriale
Clasa 9891: Servicii specifice organiza iilor

i organismelor interna ionale
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Această clasă include:
- Serviciile furnizate de Na iunile Unite, agen iile sale specializate, organismele sale regionale, etc., Uniunea
Europeană, Organiza ia pentru Cooperare i Dezvoltare Economică, Organiza ia Mondială a Comer ului,
Organiza ia Mondială a Vămilor, Organiza ia ărilor Producătoare i Exportatoare de Petrol i alte organisme
interna ionale sau unită i extrateritoriale
- Serviciile furnizate de ambasade i reprezentan e ale altor ări
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