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REGULAMENTUL (CE) 1893/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 20 decembrie 2006
de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente
CE privind domenii statistice specifice
(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 393, 30.12.2006, p. 1)

Astfel cum a fost modificat prin:
Jurnalul Oficial
NR.
►M1

Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008
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REGULAMENTUL (CE) 1893/2006 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 20 decembrie 2006
de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice
NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE)
nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE
privind domenii statistice specifice
(Text cu relevanță pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special
articolul 285 alineatul (1),
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din
tratat (2),
întrucât:
(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului (3) a stabilit
Nomenclatorul statistic al activităților economice din Comunitatea
Europeană (denumit în continuare „NACE Rev. 1” sau „NACE
Rev. 1.1”).

(2)

Pentru reflectarea progresului tehnologic și a schimbărilor structurale din economie, ar trebui să se stabilească un nomenclator
actualizat, denumit „NACE a doua revizuire” (denumit în
continuare „NACE Rev. 2”)

(3)

Nomenclatorul actualizat NACE Rev. 2 reprezintă un element
esențial în cadrul eforturilor întreprinse de Comisie pentru modernizarea producției de statistici comunitare; se anticipează că
acesta va contribui, datorită unor date mai comparabile și mai
relevante, la o mai bună guvernare economică, atât la nivel
comunitar cât și la nivel național.

(4)

Pentru a putea funcționa, piața internă necesită standarde statistice
aplicabile culegerii, transmiterii și publicării statisticilor naționale
și comunitare, astfel încât întreprinderile, instituțiile financiare,
organele administrației publice și toți ceilalți operatori de pe
piața internă să poată avea acces la date statistice fiabile și
comparabile. În acest scop, este esențial ca diversele categorii
de clasificare a activităților comunitare să fie interpretate
uniform în toate statele membre.

(5)

Sunt necesare statistici fiabile și comparabile, care să permită
întreprinderilor să-și evalueze nivelul competitivității și care să
fie utile instituțiilor comunitare în prevenirea denaturării concurenței.

(6)

Instituirea unui nomenclator statistic comun revizuit al activităților economice nu obligă statele membre să culeagă, să
publice sau să furnizeze date. Furnizarea unor informații
integrate având fiabilitatea, viteza, flexibilitatea și gradul de
detaliere necesare gestionării pieței interne este posibilă numai
prin utilizarea, de către statele membre, a unor nomenclatoare
de activități armonizate cu nomenclatorul comunitar.

(1) JO C 79, 1.4.2006, p. 31.
(2) Avizul Parlamentului European din 12 octombrie 2006 (nepublicat încă în
Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 decembrie 2006.
(3) JO L 293, 24.10.1990, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
(JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
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(7)

În scopul îndeplinirii cerințelor naționale, ar trebui să se prevadă
că statele membre pot să integreze în nomenclatoarele lor
naționale categorii suplimentare, pe baza Nomenclatorului
statistic al activităților economice din Comunitate.

(8)

Comparabilitatea internațională a statisticilor economice impune
ca statele membre și instituțiile comunitare să utilizeze nomenclatoare ale activităților economice direct legate de Clasificarea
internațională standard, pe industrie, a tuturor activităților
economice (ISIC) Rev. 4, astfel cum a fost adoptată de
Comisia de Statistică a Organizației Națiunilor Unite.

(9)

Utilizarea nomenclatorului activităților economice din Comunitate
impune asistarea Comisiei de către Comitetul pentru programul
statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom, a Consiliului (1), în special în ceea ce privește examinarea problemelor
apărute ca urmare a punerii în aplicare a NACE Rev. 2,
asigurarea unei tranziții coordonate pe deplin de la NACE Rev.
1 la NACE Rev. 2 și pregătirea viitoarelor modificări la NACE
Rev. 2.

(10)

Regulamentul (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului (2) a stabilit
cadrul comun de instituire a registrelor de uz statistic ale întreprinderilor, cu definiții, caracteristici, domeniu de aplicare și
proceduri de actualizare armonizate.

(11)

Stabilirea nomenclatorului statistic revizuit al activităților
economice impune modificarea, în special, a diverselor trimiteri
la NACE Rev. 1., precum și modificarea mai multor instrumente
relevante. Prin urmare, este necesar să se modifice următoarele
instrumente: Regulamentul (CEE) nr. 3037/90; Regulamentul
(CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991
privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției
industriale (3); Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de
întreprindere (4); Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului
din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt (5); Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului din 25 mai 1998 privind
datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (6);
Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie
1999 privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și
ale costului forței de muncă (7); Regulamentul (CE)
nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile (8);
Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și
al Consiliului din 27 februarie 2003 privind indicele costului
forței de muncă (9); Regulamentul (CE) nr. 48/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 decembrie 2003
privind elaborarea statisticilor comunitare anuale privind
industria siderurgică în anii de referință 2003-2009 (10); Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consi-

(1) JO L 181, 28.6.1989, p. 47.
(2) JO L 196, 5.8.1993, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.
(3) JO L 374, 31.12.1991, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 1882/2003.
(4) JO L 14, 17.1.1997, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.
(5) JO L 162, 5.6.1998, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1503/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
(JO L 281, 12.10.2006, p. 15).
(6) JO L 163, 6.6.1998, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.
(7) JO L 63, 12.3.1999, p. 6. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.
(8) JO L 332, 9.12.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 783/2005 al Comisiei (JO L 131, 25.5.2005, p. 38).
(9) JO L 69, 13.3.2003, p. 1.
(10) JO L 7, 13.1.2004, p. 1.
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liului din 21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare
la societatea informațională (1); și Regulamentul (CE)
nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din
7 septembrie 2005 privind statisticile referitoare la formarea
profesională în întreprinderi (2).
(12)

O serie de instrumente comunitare trebuie să fie modificate, în
conformitate cu procedurile specifice aplicabile, înainte de
tranziția la NACE Rev. 2, și anume: Regulamentul (CE)
nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul
european de conturi naționale și regionale din Comunitate (3);
Regulamentul (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și
al Consiliului din 5 decembrie 2003 privind conturile
economice pentru agricultură în cadrul Comunității (4); și Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al
Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare
ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și
ale investițiilor străine directe (5).

(13)

Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament ar
trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a
Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind
exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (6).

(14)

În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice sau
să completeze NACE Rev. 2, pentru a lua în considerare a
progreselor tehnologice sau economice sau pentru armonizarea
acestuia cu alte nomenclatoare economice și sociale. Deoarece
aceste măsuri au o domeniu de aplicare general și sunt
destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament sau să completeze prezentul regulament prin adăugarea de
noi elemente neesențiale, acestea ar trebui să fie adoptate în
conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută
la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(15)

Având în vedere că obiectivul prezentului regulament, respectiv
crearea unor standarde statistice comune care să permită
producerea de date armonizate, nu poate fi realizat, într-o
măsură suficientă, de către statele membre și, prin urmare,
poate fi mai bine realizat la nivel comunitar, Comunitatea poate
adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității
prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul
proporționalității prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea
acestui obiectiv.

(16)

Comitetul pentru programul statistic a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
(1) JO L 143, 30.4.2004, p. 49.
(2) JO L 255, 30.9.2005, p. 1.
(3) JO L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
(JO L 180, 18.7.2003, p. 1).
(4) JO L 33, 5.2.2004, p. 1. Regulament modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 909/2006 al Comisiei (JO L 168, 21.6.2006, p. 14).
(5) JO L 35, 8.2.2005, p. 23. Regulament modificat prin Regulamentul (CE)
nr. 602/2006 al Comisiei (JO L 106, 19.4.2006, p. 10).
(6) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie modificată prin Decizia 2006/512/CE
(JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

2006R1893 — RO — 29.04.2008 — 001.001 — 5
▼B
SECȚIUNEA 1
DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1
Obiectul și domeniul de aplicare
(1)
Prezentul regulament stabilește un nomenclator statistic comun al
activităților economice din Comunitatea Europeană, denumit în
continuare „NACE Rev. 2”. Acest nomenclator asigură adaptarea clasificărilor comunitare în raport cu realitatea economică, precum
și creșterea comparabilității nomenclatoarelor naționale, comunitare
și internaționale și, prin urmare, a statisticilor naționale, comunitare
și internaționale.
(2)
Prezentul regulament se aplică numai la utilizarea nomenclatorului în scopuri statistice.
Articolul 2
NACE Rev. 2
(1)

NACE Rev. 2 include următoarele:

(a) un prim nivel constând din pozițiile identificate printr-un cod
alfabetic (secțiuni);
(b) un al doilea nivel constând din pozițiile identificate printr-un cod
numeric cu două cifre (diviziuni);
(c) un al treilea nivel constând din pozițiile identificate printr-un cod
numeric cu trei cifre (grupe); și
(d) un al patrulea nivel constând din pozițiile identificate printr-un cod
numeric cu patru cifre (clase).
(2)

NACE Rev. 2 este prezentat în anexa I.
Articolul 3
Utilizarea NACE Rev. 2

Comisia poate utiliza NACE Rev. 2 pentru toate statisticile clasificate pe
activități economice.
Articolul 4
Nomenclatoare naționale ale activităților economice
(1)
Statisticile statelor membre prezentate pe activități economice se
întocmesc pe baza utilizării NACE Rev. 2 sau a unui nomenclator
național derivat din acesta.
(2)
Nomenclatorul național poate introduce poziții și nivele suplimentare și se poate utiliza o codificare diferită. Fiecare nivel, cu
excepția nivelului superior, constă fie din aceleași poziții ca cele din
nivelul NACE Rev. 2 corespunzător, fie din poziții care reprezintă
defalcarea exactă a acestora.
(3)
statele membre transmit Comisiei, pentru a obține acordul
acesteia înainte de publicare, proiectele care stabilesc sau modifică
nomenclatoarele lor naționale. Comisia verifică conformitatea acestor
proiecte cu alineatul (2) în termen de două luni. Comisia transmite
nomenclatorul național aprobat celorlalte state membre pentru
informare. Nomenclatoarele naționale ale statelor membre includ un
tabel de corespondență între nomenclatoarele naționale și NACE Rev. 2.
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(4)
În eventualitatea unei incompatibilități între anumite poziții
NACE Rev. 2 și structura economică națională, Comisia poate
autoriza un stat membru să utilizeze o agregare a pozițiilor NACE
Rev. 2 într-un sector specific.
Pentru a obține această autorizare, statul membru în cauză trebuie să
furnizeze Comisiei toate informațiile necesare analizării cererii. Comisia
decide în termen de trei luni.
Cu toate acestea, fără a aduce atingere dispozițiilor alineatului (2),
această autorizare nu conferă statului membru în cauză dreptul de a
subîmpărți pozițiile agregate într-un mod diferit față de NACE Rev. 2.
(5)
Comisia, în colaborare cu statul membru în cauză, reexaminează
periodic autorizațiile acordate în temeiul alineatului (4) pentru a se
verifica dacă acestea sunt justificate în continuare.
Articolul 5
Activitățile Comisiei
Comisia, în cooperare cu statele membre, asigură difuzarea, întreținerea
și promovarea NACE Rev. 2, în special prin:
(a) elaborarea, actualizarea și publicarea de note explicative la NACE
Rev. 2;
(b) elaborarea și publicarea de orientări privind clasificarea unităților
statistice în conformitate cu NACE Rev. 2;
(c) publicarea de tabele de corespondență între NACE Rev. 1.1
și NACE Rev. 2 și între NACE Rev. 2 și NACE Rev. 1.1; și
(d) îmbunătățirea coerenței cu alte nomenclatoare sociale și economice.
Articolul 6
Măsuri de punere în aplicare
(1)
Pentru punerea în aplicare a NACE Rev. 2 se adoptă următoarele
măsuri în conformitate cu procedura de reglementare menționată la
articolul 7 alineatul (2):
(a) deciziile necesare în cazul problemelor care apar ca urmare a punerii
în aplicare a NACE Rev. 2, inclusiv repartizarea activităților
economice pe clase specifice; și
(b) măsurile tehnice care asigură o tranziție coordonată pe deplin de la
NACE Rev. 1.1 la NACE Rev. 2, în special cu privire la aspectele
legate de întreruperile seriilor de timp, inclusiv dubla înregistrare și
retropolarea seriilor de timp.
(2)
Măsurile aferente NACE Rev. 2, în scopul modificării sau
completării elementelor neesențiale ale prezentului regulament, care
sunt destinate următoarelor scopuri, se adoptă în conformitate cu
procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7
alineatul (3):
(a) luarea în considerare a progreselor tehnologice sau economice; sau
(b) armonizarea NACE Rev. 2 cu alte nomenclatoare economice și
sociale.
(3)
Se va acorda atenție principiului conform căruia avantajele actualizării NACE Rev. 2 trebuie să depășească costurile aferente, precum și
principiului conform căruia costurile și sarcinile suplimentare trebuie să
rămână în limite rezonabile.
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Articolul 7
Comitologie
(1)
Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic
instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom.
(2)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
procedura stabilită la articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având
în vedere dispozițiile articolului 8 din aceasta.
Perioada stabilită la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se
stabilește la trei luni.
(3)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
procedura stabilită la articolul 5a alineatele (1) – (4) și la articolul 7
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din
aceasta.
Articolul 8
Punerea în aplicare a NACE Rev. 2
(1)
Unitățile statistice menționate în registrele întreprinderilor
întocmite în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2186/93 se
clasifică în conformitate cu NACE Rev. 2.
(2)
Statisticile referitoare la activitățile economice exercitate începând
cu 1 ianuarie 2008 sunt efectuate de statele membre utilizând NACE
Rev. 2 sau nomenclatorul național derivat din acesta în temeiul articolului 4.
(3)
Prin derogare de la alineatul (2), statisticile pe termen scurt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1165/98, precum și indicele
costurilor salariale reglementat de Regulamentul (CE) nr. 450/2003 se
produc utilizând NACE Rev. 2 începând cu 1 ianuarie 2009.
(4)
Dispozițiile alineatului (2) nu se aplică realizării următoarelor
statistici:
(a) statistica conturilor naționale în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 2223/96;
(b) conturilor economice din agricultură în temeiul Regulamentului
(CE) nr. 138/2004 și
(c) statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și
ale investițiilor străine directe în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 184/2005.
SECȚIUNEA II
MODIFICĂRI ALE ACTELOR AFERENTE

Articolul 9
Modificări la Regulamentul (CEE) nr. 3037/90
Articolele 3, 10 și 12 din Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 se elimină.
Articolul 10
Modificări la Regulamentul (CEE) nr. 3924/91
Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 se modifică după cum urmează:
(1) Expresia „NACE Rev. 1” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2” în tot
textul.
(2) Articolul 2 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

2006R1893 — RO — 29.04.2008 — 001.001 — 8
▼B
„(1) Domeniul acoperit de ancheta menționată la articolul 1
privește activitățile enumerate la secțiunile B și C din Nomenclatorul activităților economice din Comunitatea Europeană
(NACE Rev. 2).”
▼M1

__________

▼B
Articolul 12
Modificare la Regulamentul (CE) nr. 1165/98
Regulamentul (CE) nr. 1165/98 se modifică după cum urmează:
(1) Articolul 2 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) Prezentul regulament se aplică tuturor activităților pieței de
la secțiunile B – N și P – S din Nomenclatorului statistic al activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 2).”.
(2) La articolul 17 se adaugă următoarele puncte:
„(k) primul an de bază aplicabil seriilor de timp din NACE Rev. 2;
(l) pentru seriile de timp anterioare anului 2009, care urmează a
fi transmise în conformitate cu NACE Rev. 2, nivelul de
detaliere, forma, prima perioadă de referință, precum și
perioada de referință.”.
(3) Anexele se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.
Articolul 13
Modificare la Regulamentul (CE) nr. 1172/98
La Regulamentul (CE) nr. 1172/98, expresiile „NACE Rev. 1” și
„NACE Rev. 1.1” se înlocuiesc cu expresia „NACE Rev. 2” în tot
textul și în anexe.
Articolul 14
Modificare la Regulamentul (CE) nr. 530/1999
Regulamentul (CE) nr. 530/1999 se modifică după cum urmează:
(1) Expresia „NACE Rev. 1” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2” în tot
textul.
(2) La articolul 3:
(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1)
Statisticile cuprind toate activitățile economice definite
în secțiunea B (industria extractivă), secțiunea C (industria
prelucrătoare), secțiunea D (distribuția energiei electrice,
gazelor naturale, aburului și aerului condiționat), secțiunea E
(distribuția apei; lucrări de canalizare, activități de gestionare
a deșeurilor și de depoluare), secțiunea F (construcții), G
(comerțul cu ridicata și cu amănuntul; reparații de autovehicule
și motociclete), secțiunea H (transport și depozitare), secțiunea I
(servicii de cazare și restaurante), secțiunea J (activități de
informare și comunicare), secțiunea K (activități financiare și
de asigurări), secțiunea L (servicii de tranzacții imobiliare),
secțiunea M (activități specializate, științifice și tehnice),
secțiunea N (activități de servicii administrative și de sprijin),
secțiunea P (învățământ), secțiunea Q (activități privind
sănătatea umană și asistența socială), secțiunea R (arte, spectacole și activități recreative) și secțiunea S (alte activități de
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servicii) din Nomenclatorul statistic al activităților economice
din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 2).”;
(b) alineatul (2) se elimină.
Articolul 15
Modificare la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002
Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 se modifică după cum urmează:
(1) Expresiile „NACE Rev. 1” și „NACE Rev. 1.1” se înlocuiesc cu
expresia „NACE Rev. 2” în tot textul și în anexe.
(2) Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 se modifică în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.
Articolul 16
Modificare la Regulamentul (CE) nr. 450/2003
Regulamentul (CE) nr. 450/2003 se modifică după cum urmează:
(1) Expresia „NACE Rev. 1” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2” în tot
textul.
(2) Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 3
Domeniul de aplicare
(1)
Prezentul regulament se aplică tuturor activităților definite în
secțiunile B – S din NACE Rev. 2.
(2)
Includerea activităților economice definite de secțiunile O – S
din NACE Rev. 2 în domeniul de aplicare al prezentului regulament
se stabilește în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 12
alineatul (2), ținând seama de studiile de fezabilitate definite la
articolul 10.”.
(3) Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 5
Frecvență și date retrospective
(1)
Datele privind indicele costului forței de muncă se elaborează
mai întâi în conformitate cu NACE Rev. 2 pentru primul trimestru
al anului 2009 și ulterior pentru fiecare trimestru (care se termină la
data de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie și 31 decembrie a
fiecărui an).
(2)
Statele membre pun la dispoziție date retrospective pentru
perioada cuprinsă între primul trimestru din anul 2000 și al
patrulea trimestru din anul 2008. Sunt furnizate date retrospective
pentru fiecare dintre secțiunile B – N din NACE Rev. 2, precum și
pentru componentele costului forței de muncă menționate la
articolul 4 alineatul (1).”
(4) Articolul 6 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:
„(3) Datele retrospective menționate la articolul 5 sunt transmise
Comisiei (Eurostat) simultan cu indicele costului forței de muncă
pentru primul trimestru din anul 2009.”.
(5) La articolul 11, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:
„(c) includerea secțiunilor O – S din NACE Rev. 2 (articolul 3);”
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Articolul 17
Modificare la Regulamentul (CE) nr. 48/2004
La articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 48/2004, primul paragraf se
înlocuiește cu următorul text:
„Prezentul regulament reglementează datele privind industria siderurgică, care este definită ca grupa 24.1 din Nomenclatorul statistic al
activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 2).”
Articolul 18
Modificare la Regulamentul (CE) nr. 808/2004
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se modifică în conformitate
cu anexa V la prezentul regulament.
Articolul 19
Modificare la Regulamentul (CE) nr. 1552/2005
Regulamentul (CE) nr. 1552/2005 se modifică după cum urmează:
(1) Expresia „NACE Rev. 1.1” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2” în tot
textul.
(2) Articolul 2 punctul (2) se elimină.
(3) Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 4
Domeniul de aplicare al statisticilor
Statisticile referitoare la formarea profesională în întreprinderi
acoperă cel puțin toate activitățile economice definite în secțiunile
B – N și R – S din NACE Rev. 2.”.
SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII FINALE
▼M1

__________

▼B
Articolul 21
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .
Se aplică de la 1 ianuarie 2008.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se
aplică direct în toate statele membre.
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ANEXA I
NACE REV. 2
n.a.p.: neclasificat în altă parte
Diviziune

Grupă

* parte din

Clasă

ISIC Rev. 4

SECȚIUNEA A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT
Producție vegetală și producție animală, vânătoare
și servicii asociate

01
01.1

Cultivarea plantelor anuale
01.11

Cultivarea cerealelor (cu excepția orezului), a
leguminoaselor și a semințelor oleaginoase

01.12

Cultivarea orezului

0112

01.13

Cultivarea legumelor și pepenilor galbeni, rădăcinoaselor și tuberculilor

0113

01.14

Cultivarea trestiei de zahăr

0114

01.15

Cultivarea tutunului

0115

01.16

Cultivarea plantelor pentru fibre

0116

Cultivarea altor plante anuale

0119

01.19
01.2

Cultivarea plantelor perene
01.21

Cultivarea viței de vie

0121

01.22

Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0122

01.23

Cultivarea citricelor

0123

01.24

Cultivarea fructelor semințoase și a fructelor
sâmburoase

0124

01.25

Cultivarea altor fructe de arbori sau arbuști și a
fructelor cu coajă lemnoasă

0125

01.26

Cultivarea fructelor oleaginoase

0126

01.27

Cultivarea plantelor pentru obținerea băuturilor

0127

01.28

Cultivarea plantelor pentru mirodenii, plante
aromatice, medicinale și farmaceutice

0128

01.29

Cultivarea altor plante perene

0129

01.3

Înmulțirea plantelor
01.30

01.4

Înmulțirea plantelor

0130

Producția animală
01.41

Creșterea vacilor de lapte

0141*

01.42

Creșterea altor bovine și bivoli

0141*

01.43

Creșterea cailor și a altor cabaline

0142

01.44

Creșterea cămilelor și a altor camelide

0143

01.45

Creșterea ovinelor și caprinelor

0144

01.46

Creșterea porcinelor

0145

01.47

Creșterea păsărilor de curte

0146

01.49
01.5
01.50

Creșterea altor animale

0149

Culturi agricole
animalelor

combinate

cu

creșterea

Culturi agricole
animalelor

combinate

cu

creșterea

0150

Activități de sprijinire a agriculturii și activități
post-recoltare

01.6

01.7

0111

01.61

Activități de sprijinire a producției vegetale

0161

01.62

Activități de sprijinire a producției animale

0162

01.63

Activități post-recoltare

0163

01.64

Tratarea semințelor pentru înmulțire

0164

Vânătoare, punerea capcanelor și activități conexe
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Vânătoare, amplasarea de capcane și activități
conexe

0170

Silvicultură și exploatare forestieră

02

Silvicultură și alte activități forestiere

02.1
02.10
02.2

Silvicultură și alte activități forestiere

0210

Exploatare forestieră
02.20

02.3

Exploatare forestieră

0220

Recoltarea produselor nelemnoase care cresc în
stare sălbatică
02.30

02.4

Recoltarea produselor nelemnoase care cresc în
stare sălbatică

0230

Servicii de sprijinire a exploatării forestiere
02.40

Servicii de sprijinire a exploatării forestiere

0240

Pescuit și acvacultură

03
03.1

Pescuit
03.11

Pescuit marin

0311

03.12

Pescuit în apă dulce

0312

03.2

Acvacultură
03.21

Acvacultură marină

0321

03.22

Acvacultură în apă dulce

0322

SECȚIUNEA B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
ȘI EXPLOATAREA ÎN CARIERE
Extracția cărbunelui și lignitului

05
05.1

Extracția huilei
05.10

05.2

Extracția huilei

0510

Extracția lignitului
05.20

Extracția lignitului

0520

Extracția țițeiului și a gazelor naturale

06

Extracția țițeiului

06.1
06.10
06.2

Extracția țițeiului

0610

Extracția gazelor naturale
06.20

07

Extracția gazelor naturale

0620

Extracția minereurilor metalifere
07.1

Extracția minereurilor de fier
07.10

07.2

Extracția minereurilor de fier

0710

Extracția minereurilor metalice neferoase
07.21
07.29

08

Extracția minereurilor de uraniu și toriu

0721

Extracția altor minereuri metalice neferoase

0729

Alte activități din industria extractivă
Exploatarea în carieră a pietrei, nisipului și argilei

08.1
08.11

Exploatarea în carieră a pietrei ornamentale și
pentru construcții, calcarului, gipsului, cretei și
ardeziei

0810*

08.12

Exploatarea pietrișului și nisipului; extracția
argilei și caolinului

0810*

Activități extractive și de exploatare n.a.p.

08.9
08.91

Extracția mineralelor chimice și a îngrășămintelor
minerale

08.92

Extracția turbei

0892

08.93

Extracția sării

0893

08.99

Alte activități extractive și de exploatare n.c.a

0899

0891
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Servicii de sprijinire a industriei extractive
Activități de sprijinire a extracției de țiței și gaze
naturale

09.1
09.10
09.9

Activități de sprijinire a extracției de țiței și gaze
naturale

0910

Activități de sprijinire a altor industrii extractive
și de exploatare
09.90

Activități de sprijinire a altor industrii extractive
și de exploatare
SECȚIUNEA
CRĂTOARE

10

C

–

INDUSTRIA

0990

PRELU-

Fabricarea produselor alimentare
Prelucrarea și conservarea cărnii și producția de
produse din carne

10.1
10.11

Prelucrarea și conservarea cărnii

1010*

10.12

Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1010*

Producția de carne și produse din carne de pasăre

1010*

10.13

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și
moluștelor

10.2
10.20

Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și
moluștelor

1020

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

10.3
10.31

Prelucrarea și conservarea cartofilor

1030*

10.32

Prepararea sucurilor de fructe și legume

1030*

10.39

Altă prelucrare și conservare a fructelor și
legumelor

1030*

Fabricarea uleiurilor și grăsimilor vegetale și
animale

10.4
10.41

Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1040*

10.42

Fabricarea margarinei și a grăsimilor comestibile
similare

1040*

10.5

Fabricarea produselor lactate
10.51
10.52

10.6

Exploatarea fabricilor de produse lactate și
fabricarea brânzeturilor

1050*

Fabricarea înghețatei

1050*

Prelucrarea cerealelor,
produselor din amidon

a

amidonului

și

a

10.61

Prelucrarea cerealelor

1061

10.62

Fabricarea amidonului și produselor din amidon

1062

Fabricarea produselor de panificație și patiserie și
a pastelor făinoase

10.7
10.71

Fabricarea pâinii; fabricarea
patiserie și cofetărie proaspete

de

1071*

10.72

Fabricarea biscuiților și a pesmetului; fabricarea
produselor de patiserie și cofetărie conservate

1071*

10.73

Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cușcușului și a
altor paste făinoase

1074

10.8

produselor

Fabricarea altor produse alimentare
10.81

Fabricarea zahărului

1072

10.82

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și
produselor zaharoase

1073

10.83

Prelucrarea ceaiului și cafelei

1079*

10.84

Fabricarea condimentelor și mirodeniilor

1079*

10.85

Fabricarea produselor alimentare preparate

1075
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10.86

Fabricarea produselor alimentare omogenizate și
dietetice

1079*

10.89

Fabricarea altor produse alimentare n.a.p.

1079*

10.9

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor
10.91

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de
fermă

1080*

10.92

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de
companie

1080*

11

Fabricarea băuturilor
11.0

Fabricarea băuturilor
11.01

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

11.02

Fabricarea vinurilor din struguri

1102*

11.03

Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe

1102*

11.04

Fabricarea altor băuturi nedistilate obținute prin
fermentare

1102*

11.05

Fabricarea berii

1103*

11.06

Fabricarea malțului

1103*

11.07

Fabricarea băuturilor răcoritoare; producția de ape
minerale și alte ape îmbuteliate

1104

12

1101

Fabricarea produselor din tutun
12.0

Fabricarea produselor din tutun
12.00

13

Fabricarea produselor din tutun

1200

Fabricarea produselor textile
Pregătirea și filarea fibrelor textile

13.1
13.10

Pregătirea și filarea fibrelor textile

1311

Țeserea produselor textile

13.2
13.20
13.3

Țeserea produselor textile

1312

Finisarea materialelor textile
13.30

13.9

Finisarea materialelor textile

1313

Fabricarea altor materiale textile
13.91

Fabricarea țesăturilor tricotate și croșetate

1391

13.92

Fabricarea articolelor textile confecționate, cu
excepția articolelor de îmbrăcăminte

1392

13.93

Fabricarea covoarelor și mochetelor

1393

13.94

Fabricarea funiilor, frânghiilor, sforilor și împletiturilor

1394

13.95

Fabricarea materialelor nețesute și articolelor din
materiale nețesute, cu excepția articolelor de
îmbrăcăminte

1399*

13.96

Fabricarea altor articole textile tehnice și industriale

1399*

13.99

Fabricarea altor articole textile n.a.p.

1399*

14

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
14.1

Fabricarea articolelor de
excepția celor din blană

îmbrăcăminte,

cu

14.11

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1410*

14.12

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru
lucru

1410*

14.13

Fabricarea altor articole
(excluzând lenjeria de corp)

1410*

14.14

Fabricarea articolelor de lenjerie de corp

1410*

14.19

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și
accesorii

1410*

de

îmbrăcăminte
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Fabricarea articolelor din blană
14.20

Fabricarea articolelor din blană

1420

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte tricotate și
croșetate

14.3
14.31

Fabricarea ciorapilor tricotați și croșetați

1430*

14.39

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte tricotate
și croșetate

1430*

Fabricarea articolelor din piele și a articolelor de
încălțăminte

15

Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a harnașamentelor; finisarea și vopsirea blănii

15.1

15.11

Tăbăcirea și finisarea pieilor; finisarea și vopsirea
blănii

1511

15.12

Fabricarea articolelor de voiaj, de marochinărie și
a harnașamentelor

1512

15.2

Fabricarea încălțămintei
15.20

Fabricarea încălțămintei

1520

Prelucrarea lemnului și fabricarea produselor din
lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din nuiele și împletituri

16

Tăierea și îndreptarea lemnului

16.1
16.10

Tăierea și îndreptarea lemnului

1610

Fabricarea produselor din lemn, plută, nuiele și
împletituri

16.2
16.21

Fabricarea plăcilor de furnir și a plăcilor din lemn

1621

16.22

Fabricarea podelelor asamblate din parchet

1622*

16.23

Fabricarea altor elemente
dulgherie pentru construcții

16.24

Fabricarea ambalajelor din lemn

1623

16.29

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, nuiele și împletituri

1629

de

tâmplărie

și

1622*

Industria hârtiei și a produselor din hârtie

17

Fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului

17.1
17.11

Fabricarea celulozei

1701*

17.12

Fabricarea hârtiei și cartonului

1701*

Fabricarea articolelor din hârtie și carton

17.2
17.21

Fabricarea hârtiei creponate și a cartonului
ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

1702

17.22

Fabricarea articolelor de uz gospodăresc, sanitar
și de toaletă

1709*

17.23

Fabricarea articolelor de papetărie

1709*

17.24

Fabricarea tapetului

1709*

Fabricarea altor articole din hârtie și carton

1709*

17.29

Tipărirea și reproducerea înregistrărilor pe suporți

18

Tipărirea și servicii aferente tipăririi

18.1
18.11

Tipărirea ziarelor

18.12

Alte activități de tipărire

1811*

18.13

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1812*

Legătorie și servicii asociate

1812*

18.14
18.2

1811*

Reproducerea înregistrărilor
18.20

Reproducerea înregistrărilor

1820
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Fabricarea produselor de cocserie și a produselor
obținute prin rafinarea petrolului

19
19.1

Fabricarea produselor de cocserie
19.10

19.2

Fabricarea produselor de cocserie

1910

Fabricarea produselor obținute prin rafinarea
petrolului
19.20

Fabricarea produselor obținute prin rafinarea
petrolului

1920

Industria chimică și fabricarea produselor chimice

20
20.1

Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrășămintelor și produselor azotate, a materialelor
plastice și pe bază de cauciuc sintetic în forme
primare
20.11

Fabricarea gazelor industriale

20.12

Fabricarea coloranților și pigmenților

2011*

20.13

Fabricarea altor produse chimice anorganice de
bază

2011*

20.14

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

2011*

20.15

Fabricarea îngrășămintelor și a produselor azotate

2012

20.16

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2013*

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2013*

20.17

2011*

Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

20.2
20.20

Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice

2021

Fabricarea vopselelor, lacurilor și produselor
similare, tușului și masticului

20.3
20.30

Fabricarea vopselelor, lacurilor și produselor
similare, tușului tipografic și masticului

2022

Fabricarea săpunului și detergenților, a produselor
de curățat și lustruit, a parfumurilor și produselor
cosmetice

20.4

20.41
20.42
20.5

Fabricarea săpunului și detergenților, a produselor
de curățat și lustruit

2023*

Fabricarea parfumurilor și produselor cosmetice

2023*

Fabricarea altor produse chimice
20.51

Fabricarea explozivilor

20.52

Fabricarea cleiurilor

2029*

20.53

Fabricarea uleiurilor esențiale

2029*

Fabricarea altor produse chimice n.a.p.

2029*

20.59
20.6

2029*

Fabricarea fibrelor artificiale sau sintetice
20.60

Fabricarea fibrelor artificiale sau sintetice

2030

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a
preparatelor farmaceutice

21
21.1

Fabricarea produselor farmaceutice de bază
21.10

21.2

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2100*

Fabricarea preparatelor farmaceutice
21.20

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2100*

Fabricarea produselor din cauciuc și plastic

22
22.1

Fabricarea produselor din cauciuc
22.11

Fabricarea pneurilor și camerelor de aer din
cauciuc; reformarea și reșaparea pneurilor din
cauciuc

2211

22.19

Fabricarea altor produse din cauciuc

2219
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Fabricarea produselor din plastic
22.21

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor
din plastic

2220*

22.22

Fabricarea ambalajelor din plastic

2220*

22.23

Fabricarea
construcții

22.29

Fabricarea altor produse din plastic

23

articolelor

din

plastic

pentru

2220*
2220*

Fabricarea altor produse minerale nemetalice
Fabricarea sticlei și produselor din sticlă

23.1
23.11

Fabricarea sticlei plate

2310*

23.12

Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2310*

23.13

Fabricarea sticlei cu goluri

2310*

23.14

Fabricarea fibrelor de sticlă

2310*

23.19

Fabricarea și prelucrarea altor materiale din sticlă,
inclusiv articole de sticlărie tehnică

2310*

23.2

Fabricarea produselor din ceramică refractară
23.20

23.3

Fabricarea produselor din ceramică refractară

2391

Fabricarea produselor de construcții din lut ars
23.31

Fabricarea plăcilor ceramice

2392*

23.32

Fabricarea cărămizilor, țiglelor și produselor
pentru construcții din lut ars

2392*

Fabricarea altor produse din porțelan și ceramică

23.4
23.41

Fabricarea articolelor ceramice de uz gospodăresc
și ornamentale

2393*

23.42

Fabricarea articolelor ceramice sanitare

2393*

23.43

Fabricarea izolatorilor ceramici și a pieselor
izolante din ceramică

2393*

23.44

Fabricarea altor produse ceramice tehnice

2393*

23.49

Fabricarea altor produse ceramice

2393*

Fabricarea cimentului, varului și ipsosului

23.5
23.51
23.52

Fabricarea cimentului

2394*

Fabricarea varului și ipsosului

2394*

Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos

23.6
23.61

Fabricarea articolelor din beton pentru construcții

2395*

23.62

Fabricarea articolelor din ipsos pentru construcții

2395*

23.63

Fabricarea betonului

2395*

23.64

Fabricarea mortarului

2395*

23.65

Fabricarea articolelor din fibrociment

2395*

23.69

Fabricarea altor articole din beton, ipsos și ciment

2395*

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

23.7
23.70

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2396

Fabricarea produselor abrazive și produselor
minerale nemetalice n.a.p.

23.9
23.91

Fabricarea produselor abrazive

2399*

23.99

Fabricarea altor produse minerale nemetalice n.a.
p.

2399*

24

Prelucrarea metalelor de bază
Prelucrarea metalelor feroase de bază și a feroaliajelor

24.1
24.10

Prelucrarea metalelor feroase de bază și a feroaliajelor

2410*
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Fabricarea țevilor, tuburilor, profilelor tubulare și
a accesoriilor de țevărie, din oțel aferente

24.2
24.20
24.3

Fabricarea țevilor, tuburilor, profilelor tubulare și
a accesoriilor de țevărie din oțel aferente

2410*

Fabricarea altor produse din prima transformare a
oțelului
24.31

Tragerea la rece a barelor

2410*

24.32

Laminarea la rece a benzilor înguste

2410*

24.33

Formare la rece sau fălțuire

2410*

24.34

Trefilarea la rece a sârmelor

2410*

Prelucrarea metalelor prețioase și a altor metale
neferoase de bază

24.4
24.41

Producția metalelor prețioase

2420*

24.42

Producția de aluminiu

2420*

24.43

Producția de plumb, zinc și staniu

2420*

24.44

Producția de cupru

2420*

24.45

Producția altor metale neferoase

2420*

24.46

Fabricarea combustibilului nuclear

2420*

24.5

Turnarea metalelor
24.51

Turnarea fontei

2431*

24.52

Turnarea oțelului

2431*

24.53

Turnarea metalelor ușoare

2432*

24.54
25

Turnarea altor metale neferoase
Fabricarea produselor metalice
mașinilor și echipamentelor

25.1

2432*
cu

excepția

Fabricarea structurilor metalice pentru construcții
25.11

Fabricarea structurilor metalice și a părților
componente

2511*

25.12

Fabricarea ușilor și ferestrelor metalice

2511*

Fabricarea rezervoarelor, cisternelor și containerelor metalice

25.2

și

25.21

Fabricarea radiatoarelor
încălzire centrală

pentru

2512*

25.29

Fabricarea altor rezervoare, cisterne și containere
metalice

2512*

25.3

cazanelor

Fabricarea generatoarelor de abur, cu excepția
cazanelor de apă caldă pentru încălzire centrală
25.30

Fabricarea generatoarelor de abur, cu excepția
cazanelor de apă caldă pentru încălzire centrală

2513

Fabricarea armelor și munițiilor

25.4
25.40
25.5

Fabricarea armelor și munițiilor

2520

Fabricarea produselor metalice obținute prin
deformare plastică; metalurgia pulberilor
25.50

Fabricarea produselor metalice obținute prin
deformare plastică; metalurgia pulberilor

2591

Tratarea și acoperirea metalelor; prelucrare

25.6
25.61
25.62

Tratarea și acoperirea metalelor

2592*

Prelucrare

2592*

Fabricarea produselor de tăiat, a uneltelor și a
articolelor de feronerie

25.7
25.71

Fabricarea produselor de tăiat

2593*

25.72

Fabricarea încuietorilor și balamalelor

2593*

25.73

Fabricarea uneltelor

2593*
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Fabricarea altor produse metalice prelucrate
25.91

Fabricarea butoaielor metalice și a containerelor
similare

2599*

25.92

Fabricarea ambalajelor din metale ușoare

2599*

25.93

Fabricarea articolelor din fire metalice, lanțuri și
arcuri

2599*

25.94

Fabricarea elementelor de fixare și a produselor
filetate

2599*

25.99

Fabricarea altor produse metalice prelucrate n.a.p.

2599*

Fabricarea computerelor, produselor electronice și
optice

26

Fabricarea componentelor și a panourilor electronice

26.1
26.11

Fabricarea componentelor electronice

2610*

26.12

Fabricarea panourilor electronice asamblate

2610*

Fabricarea computerelor și a echipamentelor periferice

26.2
26.20
26.3

Fabricarea computerelor și a echipamentelor periferice

2620

Fabricarea echipamentelor de comunicație
26.30

26.4

Fabricarea echipamentelor de comunicație

2630

Fabricarea produselor electronice de uz general
26.40

Fabricarea produselor electronice de uz general

2640

Fabricarea instrumentelor și a aparatelor de
măsură, de testare și de navigație; ceasuri de
mână, de masă și de perete

26.5

26.51

Fabricarea instrumentelor și a aparatelor de
măsură, de testare și de navigație

2651

26.52

Fabricarea ceasurilor de mână, de masă și de
perete

2652

26.6

Fabricarea echipamentelor de iradiere, electromedicale și electroterapeutice
26.60

Fabricarea echipamentelor de iradiere, electromedicale și electroterapeutice

2660

Fabricarea instrumentelor optice și a echipamentelor fotografice

26.7
26.70

Fabricarea instrumentelor optice și a echipamentelor fotografice

2670

Fabricarea suporților magnetici și optici

26.8
26.80
27

Fabricarea suporților magnetici și optici

2680

Fabricarea echipamentelor electrice
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice și a aparatelor de distribuție
și control pentru energia electrică

27.1

27.11

Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2710*

27.12

Fabricarea aparatelor de distribuție și control
pentru energia electrică

2710*

Fabricarea bateriilor și acumulatoarelor

27.2
27.20

Fabricarea bateriilor și acumulatoarelor

2720

Fabricarea firelor electrice și a materialelor de
instalații electrice

27.3
27.31

Fabricarea cablurilor de fibre optice

2731

27.32

Fabricarea altor fire și cabluri electronice sau
electrice

2732
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Fabricarea materialelor de instalații electrice

2733

Fabricarea de echipamente de iluminat electric
27.40

27.5

Fabricarea de echipamente de iluminat electric

2740

Fabricarea aparaturii de uz casnic
27.51

Fabricarea aparatelor electrice de uz casnic

2750*

27.52

Fabricarea aparatelor neelectrice de uz casnic

2750*

27.9

Fabricarea altor echipamente electrice
27.90

Fabricarea altor echipamente electrice

2790

Fabricarea altor mașini și echipamente n.a.p.

28
28.1

Fabricarea mașinilor de utilizare generală
28.11

Fabricarea motoarelor și turbinelor, cu excepția
motoarelor de avioane, de vehicule și motociclete

2811

28.12

Fabricarea echipamentelor hidraulice și pneumatice

2812

28.13

Fabricarea altor pompe și compresoare

2813*

28.14

Fabricarea altor robinete și valve

2813*

28.15

Fabricarea rulmenților, angrenajelor, mecanismelor și dispozitivelor mecanice de transmisie

2814

28.21

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
industriale

2815

28.22

Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2816

28.23

Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou
(cu excepția computerelor și a echipamentelor
periferice)

2817

28.24

Fabricarea utilajelor portabile cu motor incorporat

2818

28.25

Fabricarea echipamentelor industriale de răcire și
de ventilație

2819*

28.29

Fabricarea altor mașini de utilizare generală n.a.p.

2819*

28.2

Fabricarea altor mașini de utilizare generală

Fabricarea mașinilor agricole și forestiere

28.3
28.30

Fabricarea mașinilor agricole și forestiere

2821

Fabricarea mașinilor de formare a metalelor și a
mașinilor unelte

28.4
28.41

Fabricarea mașinilor de formare a metalelor

2822*

28.49

Fabricarea altor mașini unelte

2822*

28.9

Fabricarea altor mașini cu utilizare specifică
28.91

Fabricarea mașinilor pentru industria metalurgică

2823

28.92

Fabricarea mașinilor pentru industria extractivă,
exploatarea în cariere și construcții

2824

28.93

Fabricarea mașinilor pentru industria alimentară,
a băuturilor și prelucrarea tutunului

2825

28.94

Fabricarea mașinilor pentru industria textilă, a
confecțiilor și pielăriei

2826

28.95

Fabricarea mașinilor pentru industria hârtiei și
cartonului

2829*

28.96

Fabricarea mașinilor pentru industria maselor
plastice și a cauciucului

2829*

28.99

Fabricarea altor mașini cu utilizare specifică n.a.
p.

2829*

Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor

29
29.1

Fabricarea autovehiculelor
29.10

Fabricarea autovehiculelor

2910
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Fabricarea caroseriilor pentru autovehicule;
fabricarea remorcilor și semiremorcilor
29.20

Fabricarea caroseriilor pentru autovehicule;
fabricarea remorcilor și semiremorcilor

2920

Fabricarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

29.3
29.31

Fabricarea echipamentelor electrice și electronice
pentru autovehicule

2930*

29.32

Fabricarea altor părți și accesorii pentru autovehicule

2930*

30

Fabricarea altor echipamente de transport
Construirea navelor și ambarcațiunilor

30.1
30.11

Construirea navelor și structurilor plutitoare

30.12

Construirea
sportive

ambarcațiunilor

de

agrement

3011
și

3012

Fabricarea locomotivelor pentru trenuri și a materialului rulant

30.2
30.20

Fabricarea locomotivelor pentru trenuri și a materialului rulant

3020

Fabricarea aeronavelor, navelor spațiale și a
mașinilor asociate

30.3
30.30
30.4

Fabricarea aeronavelor, navelor spațiale și a
mașinilor asociate

3030

Fabricarea vehiculelor militare de luptă
30.40

30.9

Fabricarea vehiculelor militare de luptă

3040

Fabricarea echipamentelor de transport n.a.p.
30.91

Fabricarea motocicletelor

3091

30.92

Fabricarea bicicletelor și a cărucioarelor pentru
invalizi

3092

30.99

Fabricarea altor echipamente de transport n.a.p.

3099

31

Producția de mobilier
31.0

Producția de mobilier
31.01

Fabricarea de mobilier pentru birouri și magazine

3100*

31.02

Fabricarea mobilierului de bucătărie

3100*

31.03

Fabricarea saltelelor

3100*

31.09

Fabricarea altor piese de mobilier

3100*

32

Alte industrii manufacturiere
Fabricarea bijuteriilor și a produselor asociate

32.1
32.11

Ștanțarea monedelor

3211*

32.12

Fabricarea bijuteriilor și a produselor asociate

3211*

32.13

Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole
asociate

3212

32.2

Fabricarea instrumentelor muzicale
32.20

32.3

3220

Fabricarea articolelor sportive
32.30

Fabricarea articolelor sportive

3230

Fabricarea jocurilor și jucăriilor

32.4
32.40

Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3240

Fabricarea instrumentelor și furniturilor medicale
și stomatologice

32.5
32.50
32.9

Fabricarea instrumentelor muzicale

Fabricarea instrumentelor și furniturilor medicale
și stomatologice
Activități manufacturiere n.a.p.

3250
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32.91

Fabricarea măturilor și periilor

3290*

32.99

Fabricarea altor produse manufacturiere

3290*

Repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor

33

Repararea produselor din metal, mașinilor și echipamentelor

33.1
33.11

Repararea produselor din metal

3311

33.12

Repararea mașinilor

3312

33.13

Repararea echipamentelor electronice și optice

3313

33.14

Repararea echipamentelor electrice

3314

33.15

Repararea și întreținerea navelor și ambarcațiunilor

3315*

33.16

Repararea și întreținerea aeronavelor și a navelor
spațiale

3315*

33.17

Repararea și întreținerea altor echipamente de
transport

3315*

33.19

Repararea altor echipamente

3319

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

33.2
33.20

Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3320

SECȚIUNEA D – FURNIZAREA ENERGIEI
ELECTRICE,
GAZELOR
NATURALE,
ABURULUI ȘI AERULUI CONDIȚIONAT
35

Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale,
aburului și aerului condiționat
35.1

Producția,
electrice

transportul

și

distribuția

energiei

35.11

Producția energiei electrice

35.12

Transportul energiei electrice

3510*

35.13

Distribuția energiei electrice

3510*

35.14

Comerțul cu energie electrică

3510*

35.2

3510*

Producția gazelor naturale: distribuția combustibililor gazoși prin rețeaua de alimentare
35.21

Producția gazelor naturale

3520*

35.22

Distribuția combustibililor gazoși prin rețeaua de
alimentare

3520*

35.23

Comercializarea
alimentare

3520*

gazelor

prin

rețeaua

de

Furnizarea aburului și aerului condiționat

35.3
35.30

Furnizarea aburului și aerului condiționat

3530

SECȚIUNEA E – FURNIZAREA APEI;
LUCRĂRI DE CANALIZARE, ACTIVITĂȚI
DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ȘI DE
DEPOLUARE
Captarea, tratarea și distribuția apei

36

Captarea, tratarea și distribuția apei

36.0
36.00
37

Captarea, tratarea și distribuția apei

3600

Lucrări de canalizare
37.0

Lucrări de canalizare
37.00

Lucrări de canalizare

3700

Colectarea deșeurilor, activități de tratare și de
eliminare a deșeurilor; recuperarea materialelor

38
38.1

Colectarea deșeurilor
38.11

Colectarea deșeurilor nepericuloase

3811
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Colectarea deșeurilor periculoase

3812

Tratarea și eliminarea deșeurilor

38.2
38.21

Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3821

38.22

Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3822

38.3

Recuperarea materialelor
38.31
38.32

Demontarea epavelor

3830*

Recuperarea materialelor selectate

3830*

Activități de depoluare și alte servicii de
gestionare a deșeurilor

39

Activități de depoluare și alte servicii de
gestionare a deșeurilor

39.0
39.00

Activități de depoluare și alte servicii de
gestionare a deșeurilor

3900

SECȚIUNEA F – CONSTRUCȚII
41

Construirea de clădiri
41.1

Dezvoltarea proiectelor de construcții
41.10

Dezvoltarea proiectelor de construcții

4100*

Construirea de clădiri rezidențiale și nerezidențiale

41.2
41.20
42

Construirea de clădiri rezidențiale și nerezidențiale

4100*

Construcții civile
Construcția de drumuri și de căi ferate

42.1
42.11

Construcția de drumuri și de autostrăzi

42.12

Construcția de căi ferate de suprafață și subterane

4210*

42.13

Construcția de poduri și tuneluri

4210*

42.2

4210*

Construcția proiectelor utilitare
42.21

Construcția proiectelor utilitare pentru fluide

4220*

42.22

Construcția proiectelor utilitare pentru electricitate
și telecomunicații

4220*

42.9

Construirea altor proiecte de construcții civile
42.91

Construcții hidrotehnice

4290*

42.99

Construcții de alte proiecte de construcții civile n.
a.p.

4290*

43

Lucrări de construcții specializate
Lucrări de demolare și de organizare a șantierelor

43.1
43.11

Lucrări de demolare

4311

43.12

Lucrări de organizare a șantierelor

4312*

43.13

Lucrări de foraj și sondaj

4312*

Lucrări de instalații electrice, instalații sanitare și
alte lucrări de instalații

43.2
43.21

Instalații electrice

4321

43.22

Lucrări de instalații sanitare, instalații de încălzire
și de aer condiționat

4322

Alte lucrări de instalații pentru construcții

4329

43.29
43.3

Lucrări de finisare a clădirilor
43.31

Lucrări de ipsoserie/din ipsos

4330*

43.32

Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4330*

43.33

Lucrări de pardosire și tencuire

4330*

43.34

Lucrări de vopsitorie și montări de geamuri

4330*

43.39

Alte lucrări de finisare a clădirilor

4330*
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Alte lucrări de construcții specializate
43.91

Lucrări de învelitori, șarpante și terase la
construcții

4390*

43.99

Alte lucrări de construcții specializate n.a.p.

4390*

SECȚIUNEA G – COMERȚUL CU RIDICATA
ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea
autovehiculelor și motocicletelor

45
45.1

Vânzarea autovehiculelor
45.11

Vânzarea autoturismelor și a autovehiculelor
ușoare

4510*

45.19

Vânzarea altor autovehicule

4510*

Întreținerea și repararea autovehiculelor

45.2
45.20

Întreținerea și repararea autovehiculelor

4520

Vânzarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

45.3
45.31

Vânzarea cu ridicata a pieselor și accesoriilor
pentru autovehicule

4530*

45.32

Vânzarea cu amănuntul a pieselor și accesoriilor
pentru autovehicule

4530*

Vânzarea, întreținerea și repararea motocicletelor
și a pieselor și accesoriilor

45.4
45.40
46

Vânzarea, întreținerea și repararea motocicletelor
și a pieselor și accesoriilor

4540

Vânzarea cu ridicata, cu excepția autovehiculelor
și motocicletelor
46.1

Intermedieri în vânzarea cu ridicata
46.11

Intermedieri în vânzarea materiilor prime
agricole, a animalelor vii, a materiilor prime
textile și a produselor semi-fabricate

4610*

46.12

Intermedieri în vânzarea combustibililor, minereurilor, metalelor și produselor chimice industriale

4610*

46.13

Intermedieri în vânzarea cherestelei și materialelor de construcții

4610*

46.14

Intermedieri în vânzarea de mașini, echipamente
industriale, nave și aeronave

4610*

46.15

Intermedieri în vânzarea mobilierului, articolelor
de uz gospodăresc și articolelor de feronerie

4610*

46.16

Intermedieri în vânzarea articolelor textile, de
îmbrăcăminte, blănuri, încălțăminte și pielărie

4610*

46.17

Intermedieri în vânzarea produselor alimentare,
băuturilor și tutunului

4610*

46.18

Agenți specializați în vânzarea altor produse
specifice

4610*

46.19

Intermedieri în vânzarea unei game variate de
produse

4610*

Vânzări cu ridicata de materii prime agricole și
animale vii

46.2
46.21

Vânzări cu ridicata de cereale, tutun neprelucrat,
semințe și hrană pentru animale

4620*

46.22

Vânzări cu ridicata de flori și plante

4620*

46.23

Vânzări cu ridicata de animale vii

4620*

46.24

Vânzări cu ridicata de piei brute și prelucrate

4620*
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Vânzări cu ridicata de produse alimentare, băuturi
și tutun
46.31

Vânzări cu ridicata de fructe și legume

4630*

46.32

Vânzări cu ridicata de carne și produse din carne

4630*

46.33

Vânzări cu ridicata de produse lactate, ouă,
uleiuri și grăsimi comestibile

4630*

46.34

Vânzări cu ridicata de băuturi

4630*

46.35

Vânzări cu ridicata de produse din tutun

4630*

46.36

Vânzări cu ridicata de zahăr și ciocolată și
produse zaharoase

4630*

46.37

Vânzări cu ridicata de cafea, ceai, cacao și
mirodenii

4630*

46.38

Vânzări cu ridicata de alte produse alimentare,
inclusiv pește, crustacee și moluște

4630*

46.39

Vânzări cu ridicata nespecializate de produse
alimentare, băuturi și tutun

4630*

46.4

Vânzări cu ridicata de articole de uz gospodăresc
46.41

Vânzări cu ridicata de textile

4641*

46.42

Vânzări cu ridicata de îmbrăcăminte și încălțăminte

4641*

46.43

Vânzări cu ridicata de aparate de uz casnic

4649*

46.44

Vânzări cu ridicata de porțelanuri și articole din
sticlă și produse de curățat

4649*

46.45

Vânzări cu ridicata de parfumuri și produse
cosmetice

4649*

46.46

Vânzări cu ridicata de produse farmaceutice

4649*

46.47

Vânzări cu ridicata de mobilier, covoare și echipamente de iluminat

4649*

46.48

Vânzări cu ridicata de ceasuri și bijuterii

4649*

46.49

Vânzări cu ridicata de alte articole de uz gospodăresc

4649*

Vânzări cu ridicata de echipamente informatice și
de comunicații

46.5
46.51

Vânzări cu ridicata de computere, echipamente
periferice pentru computere și produse software

4651

46.52

Vânzări cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4652

Vânzări cu ridicata de alte mașini, echipamente și
accesorii

46.6
46.61

Vânzări cu ridicata de mașini agricole, echipamente și accesorii

4653

46.62

Vânzări cu ridicata de mașini unelte

4659*

46.63

Vânzări cu ridicata de mașini pentru industria
extractivă, construcții și construcții civile

4659*

46.64

Vânzări cu ridicata de mașini pentru industria
textilă, mașini de cusut și de tricotat

4659*

46.65

Vânzări cu ridicata de mobilier de birou

4659*

46.66

Vânzări cu ridicata de alte mașini și echipamente
de birou

4659*

46.69

Vânzări cu ridicata de alte mașini și echipamente

4659*

46.7

Alte vânzări cu ridicata specializate
46.71

Vânzări cu ridicata de combustibili solizi, lichizi
și gazoși și produse asociate

4661

46.72

Vânzări cu ridicata de metale și minereuri metalifere

4662

2006R1893 — RO — 29.04.2008 — 001.001 — 26
▼B
n.a.p.: neclasificat în altă parte
Diviziune

Grupă

Clasă

* parte din
ISIC Rev. 4

46.73

Vânzări cu ridicata de lemn, materiale de
construcție și instalații sanitare

4663*

46.74

Vânzări cu ridicata de articole de feronerie, echipamente pentru instalații și încălzire

4663*

46.75

Vânzări cu ridicata de produse chimice

4669*

46.76

Vânzări cu ridicata de alte produse intermediare

4669*

46.77

Vânzări cu ridicata de deșeuri și resturi

4669*

46.9

Vânzări cu ridicata nespecializate
46.90

47

Vânzări cu ridicata nespecializate

4690

Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
47.1

Vânzări cu amănuntul în magazine nespecializate
47.11

Vânzări cu amănuntul în magazine nespecializate
în care predomină produsele alimentare, băuturile
și tutunul

4711

47.19

Alte vânzări cu amănuntul în magazine nespecializate

4719

47.2

Vânzări cu amănuntul de produse alimentare,
băuturi și tutun în magazine specializate
47.21

Vânzări cu amănuntul de fructe și legume în
magazine specializate

4721*

47.22

Vânzări cu amănuntul de carne și produse din
carne în magazine specializate

4721*

47.23

Vânzări cu amănuntul de pește, crustacee și
moluște în magazine specializate

4721*

47.24

Vânzări cu amănuntul de pâine, prăjituri, produse
de panificație și cofetărie în magazine specializate

4721*

47.25

Vânzări cu amănuntul de băuturi în magazine
specializate

4722

47.26

Vânzări cu amănuntul de produse din tutun în
magazine specializate

4723

47.29

Vânzări cu amănuntul de produse alimentare în
magazine specializate

4721*

47.3

Vânzări cu amănuntul de carburanți în magazine
specializate
47.30

47.4

Vânzări cu amănuntul de carburanți în magazine
specializate

4730

Vânzări cu amănuntul de echipamente informatice și de comunicații în magazine specializate
47.41

Vânzări cu amănuntul de computere, unități periferice și software în magazine specializate

4741*

47.42

Vânzări cu amănuntul de echipamente pentru
telecomunicații în magazine specializate

4741*

47.43

Vânzări cu amănuntul de echipamente audio și
video în magazine specializate

4742

47.5

Vânzări cu amănuntul de alte echipamente de uz
gospodăresc în magazine specializate
47.51

Vânzări cu amănuntul de textile în magazine
specializate

4751

47.52

Vânzarea cu amănuntul de articole de feronerie,
vopsele și sticlă în magazine specializate

4752

47.53

Vânzări cu amănuntul de covoare, mochete.
pardoseală și tencuială în magazine specializate

4753

47.54

Vânzări cu amănuntul de aparate electrocasnice în
magazine specializate

4759*
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Vânzări cu amănuntul de mobilă, echipamente de
iluminat și alte articole de uz gospodăresc în
magazine specializate

4759*

Vânzări cu amănuntul de mărfuri culturale și de
divertisment în magazine specializate

47.6
47.61

Vânzări cu amănuntul de cărți în magazine
specializate

4761*

47.62

Vânzări cu amănuntul de ziare și articole de
papetărie în magazine specializate

4761*

47.63

Vânzări cu amănuntul de înregistrări audio și
video în magazine specializate

4762

47.64

Vânzări cu amănuntul de echipamente de sport în
magazine specializate

4763

47.65

Vânzări cu amănuntul de jocuri și jucării în
magazine specializate

4764

47.7

Vânzări cu amănuntul de alte mărfuri în
magazine specializate
47.71

Vânzări cu amănuntul de îmbrăcăminte în
magazine specializate

4771*

47.72

Vânzări cu amănuntul de încălțăminte și produse
din piele în magazine specializate

4771*

47.73

Vânzări cu amănuntul de produse farmaceutice în
magazine specializate

4772*

47.74

Vânzări cu amănuntul de produse medicale și
ortopedice în magazine specializate

4772*

47.75

Vânzări cu amănuntul de produse cosmetice și de
toaletă în magazine specializate

4772*

47.76

Vânzări cu amănuntul de flori, plante, semințe,
îngrășăminte, animale de companie și hrană
pentru animale de companie în magazine specializate

4773*

47.77

Vânzări cu amănuntul de ceasuri și bijuterii în
magazine specializate

4773*

47.78

Alte vânzări cu amănuntul de produse noi în
magazine specializate

4773*

47.79

Vânzări cu amănuntul de produse second-hand în
magazine

4774

47.81

Vânzări cu amănuntul la tarabe și în piețe de
produse alimentare, băuturi și tutun

4781

47.82

Vânzări cu amănuntul la tarabe și în piețe de
textile, îmbrăcăminte și încălțăminte

4782

47.89

Vânzări cu amănuntul la tarabe și în piețe de alte
mărfuri

4789

Vânzări cu amănuntul la tarabe și în piețe

47.8

47.9

Vânzări cu amănuntul în altă parte decât în
magazine, la tarabe și în piețe
47.91

Vânzări cu amănuntul prin casele de vânzări prin
corespondență sau prin Internet

4791

47.99

Alte vânzări cu amănuntul în altă parte decât în
magazine, la tarabe și în piețe

4799

SECȚIUNEA H – TRANSPORTURI ȘI DEPOZITARE
Transporturi terestre și transporturi prin conducte

49
49.1

Transport feroviar interurban de călători
49.10

49.2

Transport feroviar interurban de călători

4911

Transport feroviar de marfă
49.20

Transport feroviar de marfă

4912
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Alte transporturi terestre de călători
49.31

Transporturi terestre urbane și suburbane de
călători

4921

49.32

Transporturi cu taxiuri

4922*

Alte transporturi terestre de călători n.a.p.

4922*

49.39

Transporturi rutiere de marfă și servicii de mutări
de mobilier

49.4
49.41

Transporturi rutiere de marfă

4923*

49.42

Servicii de mutări de mobilier

4923*

49.5

Transporturi prin conducte
49.50

50

Transporturi prin conducte

4930

Transporturi pe apă
Transporturi maritime și costiere de călători

50.1
50.10

Transporturi maritime și costiere de călători

5011

Transporturi maritime și costiere de marfă

50.2
50.20
50.3

Transporturi maritime și costiere de marfă

5012

Transporturi de călători pe căi navigabile interioare
50.30

50.4

Transporturi de călători pe căi navigabile interioare

5021

Transporturi de marfă pe căi navigabile interioare
50.40

51

Transporturi de marfă pe căi navigabile interioare

5022

Transport aerian
51.1

Transport aerian de călători
51.10

Transport aerian de călători

5110

Transport aerian de marfă și transporturi spațiale

51.2
51.21

Transport aerian de marfă

5120*

51.22

Transporturi spațiale

5120*

Antrepozitare și activități auxiliare de transport

52

Antrepozitare și depozitare

52.1
52.10
52.2

Antrepozitare și depozitare

5210

Activități auxiliare de transport
52.21

Activități auxiliare de transport terestru

5221

52.22

Activități auxiliare de transport pe apă

5222

52.23

Activități auxiliare de transport aerian

5223

52.24

Manipularea încărcăturilor

5224

52.29

Alte activități auxiliare de transport

5229

Activități de poștă și curierat

53
53.1

Activități de poștă în cadrul unei obligații de
serviciu universal
53.10

Activități de poștă în cadrul unei obligații de
serviciu universal

5310

Alte activități de poștă și curierat

53.2
53.20

Alte activități de poștă și curierat

5320

SECȚIUNEA I – SERVICII DE CAZARE ȘI
RESTAURANTE
55

Cazare
Hoteluri și cazări similare

55.1
55.10

Hoteluri și cazări similare

5510*

Cazări turistice și alte cazări de scurtă durată

55.2
55.20

Cazări turistice și alte cazări de scurtă durată

5510*
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Terenuri de camping, locuri de parcare pentru
rulote și locuri pentru vehicule de agrement
55.30

55.9

Terenuri de camping, locuri de parcare pentru
rulote și locuri pentru vehicule de agrement

5520

Alte cazări
55.90

56

Alte cazări

5590

Restaurante
Restaurante și servicii de restaurante mobile

56.1
56.10

Restaurante și servicii de restaurante mobile

5610

Catering și alte servicii de restaurante

56.2
56.21

Servicii de catering

5621

56.29

Alte servicii de restaurante

5629

56.3

Activități de servire a băuturilor
56.30

Activități de servire a băuturilor

5630

SECȚIUNEA J –INFORMARE ȘI COMUNICAȚII
58

Activități editoriale
Editare de cărți, periodice și alte activități
editoriale

58.1
58.11

Editare de cărți

5811

58.12

Editare de repertoare și liste de adrese

5812

58.13

Editare de ziare

5813*

58.14

Editare de reviste și periodice

5813*

58.19

Alte activități editoriale

5819

58.2

Editare de software
58.21
58.29

Editare de jocuri electronice

5820*

Alte editări de software

5820*

Producția de filme artistice, de programe video și
de televiziune, înregistrări sonore și activități de
editare muzicală

59

Producția de filme artistice, de programe video și
de televiziune

59.1
59.11

Activități de producție de filme artistice, de
programe video și de televiziune

5911

59.12

Post-producție de filme artistice, de programe
video și de televiziune

5912

59.13

Activități de distribuție de filme artistice, de
programe video și de televiziune

5913

Proiecții de filme artistice

5914

59.14

Înregistrări sonore și activități de editare muzicală

59.2
59.20

Înregistrări sonore și activități de editare muzicală

5920

Activități de programare și difuzare

60
60.1

Radiodifuziune
60.10

Radiodifuziune

6010

Programe de televiziune și activități de difuzare

60.2
60.20
61

Programe de televiziune și activități de difuzare

6020

Telecomunicații
61.1

Activități de telecomunicații prin fire
61.10

Activități de telecomunicații prin fire

61.20

Activități de telecomunicații fără fir

61.2

6110

Activități de telecomunicații fără fir
6120
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Activități de telecomunicații prin satelit
61.30

61.9

Activități de telecomunicații prin satelit

6130

Alte activități de telecomunicații
61.90

Alte activități de telecomunicații

6190

Programare computerizată, consultanță și activități asociate

62

Programare computerizată, consultanță și activități asociate

62.0
62.01

Activități computerizate de programare

6201

62.02

Activități computerizate de consultanță

6202*

62.03

Activități computerizate de management

6202*

62.09

Alte activități de tehnologie informatică și servicii
informatice

6209

63

Servicii de informare
Prelucrări de date, administrarea paginilor web și
activități asociate; portaluri Internet

63.1
63.11

Prelucrări de date, administrarea paginilor web și
activități asociate

6311

63.12

Portaluri Internet

6312

63.9

Alte servicii de informare
63.91

Activități ale agențiilor de presă

6391

63.99

Alte servicii de informare n.a.p.

6399

SECȚIUNEA K – ACTIVITĂȚI FINANCIARE
ȘI DE ASIGURĂRI
64

Activități de servicii financiare, cu excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii
64.1

Intermedieri monetare
64.11

Activități bancare centrale

6411

64.19

Alte intermedieri monetare

6419

64.2

Activități ale holding-urilor
64.20

Activități ale holding-urilor

6420

Fonduri mutuale și entități financiare similare

64.3
64.30
64.9

Fonduri mutuale și entități financiare similare

6430

Alte activități de servicii financiare, cu excepția
asigurărilor și a fondurilor de pensii
64.91

Leasing financiar

6491

64.92

Alte acordări de credite

6492

64.99

Alte activități de servicii financiare, cu excepția
asigurărilor și a fondurilor de pensii n.a.p.

6499

Asigurări, reasigurări și fonduri de pensii, cu
excepția asigurărilor sociale obligatorii

65
65.1

Asigurări
65.11

Asigurări de viață

6511

65.12

Alte asigurări

6512

65.20

Reasigurări

65.2

Reasigurări

65.3
65.30

Fonduri de pensii
Activități auxiliare serviciilor financiare și de
asigurări

66
66.1

6520

Fonduri de pensii

Activități auxiliare serviciilor financiare, cu
excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii

6530
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66.11

Gestionarea piețelor financiare

6611

66.12

Tranzacționarea contractelor de valori mobiliare
și de mărfuri

6612

66.19

Alte activități auxiliare serviciilor financiare, cu
excepția asigurărilor și a fondurilor de pensii

6619

Activități auxiliare asigurărilor și fondurilor de
pensii

66.2
66.21

Evaluarea riscurilor și daunelor

6621

66.22

Activități ale agenților și brokerilor de asigurări

6622

66.29

Alte activități auxiliare asigurărilor și fondurilor
de pensii

6629

66.3

Gestionarea fondurilor
66.30

Gestionarea fondurilor

6630

SECȚIUNEA L – ACTIVITĂȚI IMOBILIARE
68

Activități imobiliare
Cumpărarea și vânzarea bunurilor imobiliare
proprii

68.1
68.10

Cumpărarea și vânzarea bunurilor imobiliare
proprii

6810*

Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate

68.2
68.20
68.3

Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate

6810*

Activități imobiliare pe bază de comision sau
contract
68.31

Agenții imobiliare

6820*

68.32

Administrarea bunurilor imobiliare

6820*

SECȚIUNEA M – ACTIVITĂȚI SPECIALIZATE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
Activități juridice și de contabilitate

69
69.1

Activități juridice
69.10

69.2
69.20
70

6910

Activități contabile și de
consultanță în domeniul fiscal

audit

financiar;

Activități contabile și de
consultanță în domeniul fiscal

audit

financiar;

6920

Activități privind sediile sociale; activități de
consultanță managerială
70.1

Activități privind sediile sociale
70.10

70.2

Activități privind sediile sociale

7010

Activități de consultanță managerială
70.21

Activități de relații publice și comunicare

7020*

70.22

Activități de consultanță în afaceri și management

7020*

Activități de arhitectură și construcții; activități de
încercări și analize tehnice

71
71.1

Activități de arhitectură
consultanță tehnică asociată

și

construcții

și

71.11

Activități de arhitectură

7110*

71.12

Activități de inginerie și consultanță tehnică
asociată

7110*

Încercări și analize tehnice

71.2
71.20
72

Activități juridice

Încercări și analize tehnice
Cercetare și dezvoltare științifică

7120
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Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor naturale și al ingineriei

72.1
72.11

Cercetare și dezvoltare experimentală în biotehnologie

7210*

72.19

Alte activități de cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul științelor naturale și al ingineriei

7210*

Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor sociale și umane

72.2
72.20

Cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul
științelor sociale și umane

7220

Publicitate și cercetare de piață

73
73.1

Publicitate
73.11

Agenții de publicitate

7310*

73.12

Reprezentări media

7310*

Cercetare de piață și sondaje de opinie

73.2
73.20

Cercetare de piață și sondaje de opinie

7320

Alte activități specializate, științifice și tehnice

74
74.1

Activități specializate de proiectare
74.10

74.2

Activități specializate de proiectare

7410

Activități fotografice
74.20

Activități fotografice

7420

Activități de traducere și interpretare

74.3
74.30

Activități de traducere și interpretare

7490*

Alte activități specializate, științifice și tehnice n.
a.p.

74.9
74.90
75

Alte activități specializate, științifice și tehnice n.
a.p.

7490*

Activități veterinare
75.0

Activități veterinare
75.00

Activități veterinare

7500

SECȚIUNEA N – SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN
Activități de închiriere și leasing

77

Închiriere și leasing de autovehicule

77.1
77.11

Închiriere și leasing de autoturisme și de autovehicule ușoare

7710*

77.12

Închiriere și leasing de camioane

7710*

Închiriere și leasing de bunuri personale și de uz
casnic

77.2
77.21

Închiriere și leasing de articole de agrement și
sport

7721

77.22

Închiriere de casete video și discuri video

7722

77.29

Închiriere și leasing de alte bunuri personale și de
uz casnic

7729

Închiriere și leasing de alte mașini, echipamente
și bunuri corporale

77.3
77.31

Închiriere și leasing de mașini și echipamente
agricole

7730*

77.32

Închiriere și leasing de mașini și echipamente de
construcții civile

7730*

77.33

Închiriere și leasing de mașini și echipamente de
birou (inclusiv computere)

7730*
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77.34

Închiriere și leasing de mijloace de transport pe
apă

7730*

77.35

Închiriere și leasing de mijloace de transport
aerian

7730*

77.39

Închiriere și leasing de alte mașini, echipamente
și bunuri corporale n.a.p.

7730*

Leasing de proprietate intelectuală și produse
similare, cu excepția lucrărilor care fac obiectul
drepturilor de autor

77.4

77.40

78

Leasing de proprietate intelectuală și produse
similare, cu excepția lucrărilor care fac obiectul
drepturilor de autor

7740

Activități de ocupare a forței de muncă
78.1

Activități ale agențiilor de plasare a forței de
muncă
78.10

78.2

Activități ale agențiilor de plasare a forței de
muncă

7810

Activități ale agențiilor de plasare a forței de
muncă temporare
78.20

78.3

Activități ale agențiilor de plasare a forței de
muncă temporare

7820

Alte activități de resurse umane
78.30

79

Alte activități de resurse umane

7830

Activitățile agențiilor de turism, tur-operatorilor,
servicii de rezervare și activități asociate
Activitățile agențiilor de turism și ale tur-operatorilor

79.1
79.11
79.12

Activități ale agențiilor de turism

7911

Activități ale tur-operatorilor

7912

Alte servicii de rezervări și activități asociate

79.9
79.90

Alte servicii de rezervări și activități asociate

7990

Activități de securitate și investigație

80
80.1

Activități de securitate privată
80.10

80.2

Activități de securitate privată

8010

Activități legate de sisteme de securitate
80.20

80.3

Activități legate de sisteme de securitate

8020

Activități de investigație
80.30

Activități de investigație

8030

Servicii legate de clădiri și amenajări peisajere

81
81.1

Activități combinate de asistență pentru clădiri
81.10

81.2

Activități combinate de asistență pentru clădiri

8110

Activități de curățare
81.21

Curățarea generală a clădirilor

8121

81.22

Alte activități de curățare a clădirilor și curățare
industrială

8129*

Alte activități de curățare

8129*

81.29
81.3

Activități de amenajări peisajere
81.30

Activități de amenajări peisajere

8130

Activități administrative și de sprijinire a activităților de birou, alte activități de sprijinire a întreprinderilor

82

Activități administrative și de sprijin

82.1
82.11

Servicii administrative de birou combinate

8211
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Fotocopiere, pregătirea documentelor și alte activități specializate de sprijinire a activităților de
birou

8219

Activități ale centrelor de intermediere telefonică
82.20

Activități ale centrelor de intermediere telefonică

8220

Organizarea de saloane specializate și prezentări
comerciale

82.3
82.30
82.9

Organizarea de saloane specializate și prezentări
comerciale

8230

Activități de sprijin pentru întreprinderi n.a.p.
82.91

Activități ale agențiilor de colectare și ale
birourilor de credit

8291

82.92

Activități de ambalare

8292

82.99

Alte activități de sprijinire a întreprinderilor n.a.p.

8299

SECȚIUNEA O – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
ȘI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE OBLIGATORII
Administrație publică și apărare; asigurări sociale
obligatorii

84

Administrația de stat și politicile economice și
sociale comunitare

84.1
84.11

Administrație publică generală

8411

84.12

Reglementarea activităților de furnizare a serviciilor de îngrijire a sănătății, învățământ, servicii
culturale și alte servicii sociale, cu excepția asigurărilor sociale

8412

84.13

Reglementarea și contribuția la eficientizarea activităților economice

8413

84.2

Servicii către comunitate în ansamblul său
84.21

Afaceri externe

8421

84.22

Apărare

8422

84.23

Justiție și activități judiciare

8423*

84.24

Activități privind siguranța și ordinea publică

8423*

84.25

Servicii de pompieri

8423*

84.30

Activități de asigurări sociale obligatorii

84.3

Activități de asigurări sociale obligatorii
8430

SECȚIUNEA P – ÎNVĂȚĂMÂNT
85

Învățământ
85.1

Învățământ preșcolar
85.10

85.2

Învățământ preșcolar

8510*

Învățământ primar
85.20

85.3

Învățământ primar

8510*

Învățământ secundar
85.31

Învățământ secundar general

8521

85.32

Învățământ secundar tehnic și profesional

8522

85.4

Învățământ superior
85.41
85.42

85.5

Învățământ superior non-universitar

8530*

Învățământ superior universitar

8530*

Alte forme de învățământ
85.51

Învățământ sportiv și de agrement

8541

85.52

Învățământ cultural

8542

85.53

Școli de șoferi

8549*
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Alte forme de învățământ n.a.p.

8549*

Activități de sprijin pentru învățământ
85.60

Activități de sprijin pentru învățământ

8550

SECȚIUNEA Q – ACTIVITĂȚI PRIVIND
SĂNĂTATEA UMANĂ ȘI ASISTENȚA
SOCIALĂ
86

Activități pentru sănătatea umană
86.1

Activități spitalicești
86.10

Activități spitalicești

8610

Activități de practică medicală și stomatologică

86.2
86.21

Activități de practică medicală generală

8620*

86.22

Activități de practică medicală de specialitate

8620*

86.23

Activități de practică stomatologică

8620*

86.9

Alte servicii privind sănătatea umană
86.90

87

Alte servicii privind sănătatea umană

8690

Activități ale centrelor de îngrijire medicală
87.1

Activități ale centrelor de îngrijire medicală
87.10

87.2

Activități de îngrijire cu cazare

8710

Activități de îngrijire cu cazare pentru persoane
arierate mintal, bolnavi mintal și toxicomani
87.20

87.3

Activități de îngrijire cu cazare pentru persoane
arierate mintal, bolnavi mintal și toxicomani

8720

Activități de îngrijire cu cazare pentru persoane în
vârstă și persoane cu handicap
87.30

87.9

Activități de îngrijire cu cazare pentru persoane în
vârstă și persoane cu handicap

8730

Alte activități de îngrijire cu cazare
87.90

88

Alte activități de îngrijire cu cazare

8790

Activități sociale fără cazare
88.1

Activități sociale fără cazare pentru persoane în
vârstă și persoane cu handicap
88.10

88.9

Activități sociale fără cazare pentru persoane în
vârstă și persoane cu handicap

8810

Alte activități sociale fără cazare
88.91

Activități pentru îngrijirea copiilor pe timp de zi

8890*

88.99

Alte activități sociale fără cazare n.a.p.

8890*

SECȚIUNEA R – ARTE, SPECTACOLE ȘI
ACTIVITĂȚI RECREATIVE
Activități creative, artistice și de spectacol

90

Activități creative, artistice și de spectacol

90.0
90.01

Spectacole artistice în direct

9000*

90.02

Activități de sprijinire a spectacolelor în direct

9000*

90.03

Creație artistică

9000*

90.04

Gestionarea sălilor de spectacol

9000*

Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și
alte activități culturale

91

Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și
alte activități culturale

91.0
91.01

Activități ale bibliotecilor și arhivelor

9101

91.02

Activități ale muzeelor

9102*

91.03

Gestionarea siturilor și monumentelor istorice și a
atracțiilor turistice similare

9102*
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Activități ale grădinilor botanice și zoologice și
ale rezervațiilor naturale

9103

Jocuri de noroc și pariuri

92

Jocuri de noroc și pariuri

92.0
92.00

Jocuri de noroc și pariuri

9200

Activități sportive și recreative

93
93.1

Activități sportive
93.11

Gestionarea instalațiilor sportive

9311*

93.12

Activități ale cluburilor sportive

9312

93.13

Activități ale centrelor de cultură fizică

9311*

93.19

Alte activități sportive

9319

93.21

Activități ale parcurilor de distracții și ale
parcurilor tematice

9321

93.29

Alte activități recreative

9329

93.2

Activități recreative

SECȚIUNEA S – ALTE ACTIVITĂȚI DE
SERVICII
94

Activități ale organizațiilor asociative
94.1

Activități ale organizațiilor economice, patronale
și profesionale
94.11
94.12

94.2

Activități
patronale

ale

organizațiilor

economice

și

Activități ale organizațiilor profesionale

9411
9412

Activități sindicale
94.20

94.9

Activități sindicale

9420

Activități ale altor organizații asociative
94.91

Activități ale organizațiilor religioase

9491

94.92

Activități ale organizațiilor politice

9492

94.99

Activități ale altor organizații asociative n.a.p.

9499

Repararea computerelor și a bunurilor personale
și de uz casnic

95

Repararea computerelor și a echipamentelor de
comunicație

95.1
95.11

Repararea computerelor și a echipamentelor periferice

9511

95.12

Repararea echipamentelor de comunicație

9512

Repararea bunurilor personale și de uz casnic

95.2
95.21

Repararea produselor electronice de uz general

9521

95.22

Repararea aparaturii electrocasnice și a echipamentelor pentru casă și grădină

9522

95.23

Repararea încălțămintei și a articolelor din piele

9523

95.24

Repararea mobilei și a mobilierului casnic

9524

95.25

Repararea ceasurilor, orologiilor și bijuteriilor

9529*

95.29

Repararea altor bunuri personale și de uz casnic

9529*

96
96.0

Alte reparații de calculatoare,
personale și de uz gospodăresc

de

articole

Alte reparații de calculatoare,
personale și de uz gospodăresc

de

articole

96.01

Spălarea și curățarea chimică a produselor textile
și din blană

9601

96.02

Coafură și alte tratamente cosmetice

9602

96.03

Activități funerare și asociate

9603
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96.04

Activități de întreținere fizică

9609*

96.09

Alte servicii cu personal n.a.p.

9609*

SECȚIUNEA T – ACTIVITĂȚI ALE GOSPODĂRIILOR ÎN CALITATE DE ANGAJATORI;
ACTIVITĂȚI
NEDIFERENȚIATE
ALE
GOSPODĂRIILOR ÎN CALITATE DE PRODUCĂTORI DE BUNURI ȘI SERVICII PENTRU
UZ PROPRIU
97

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori de personal casnic
97.0

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori de personal casnic
97.00

98

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori de personal casnic

9700

Activități nediferențiate ale gospodăriilor în
calitate de producători de bunuri și servicii
pentru uz propriu
98.1

Activități nediferențiate ale gospodăriilor în
calitate de producători de bunuri pentru uz
propriu
98.10

98.2

Activități nediferențiate ale gospodăriilor în
calitate de producători de bunuri pentru uz
propriu

9810

Activități nediferențiate ale gospodăriilor în
calitate de producători de servicii pentru uz
propriu
98.20

Activități nediferențiate ale gospodăriilor în
calitate de producători de servicii pentru uz
propriu

9820

SECȚIUNEA U – ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

99

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

99.0
99.00

▼M1

Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale

__________

9900
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Anexele A, B, C și D la Regulamentul (CE) nr. 1165/98 se modifică după
urmează:
1.

Anexa A

1.1.

În anexa A litera (a) („Domeniul de aplicare”) se înlocuiește cu următorul
text:
„(a) Domeniul de aplicare
Prezenta anexă se aplică tuturor activităților enumerate în secțiunile B - E
din NACE Rev. 2 sau, după caz, tuturor produselor enumerate în
secțiunile B-E din CPA. Informațiile nu sunt necesare pentru 37, 38.1,
38.2 și 39 din NACE Rev. 2. Lista activităților poate fi revizuită în
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.”.

1.2.

În anexa A litera (c) („Lista variabilelor”), punctele (6), (7) și (8) se
înlocuiesc cu următorul text:
„(6) Informațiile referitoare la producție (nr. 110) nu sunt necesare pentru
diviziunea 36 și grupele 35.3 și 38.3 din NACE Rev. 2.
(7) Informațiile referitoare la cifra de afaceri (nr. 120, 121, 122) nu sunt
necesare pentru secțiunile D și E din NACE Rev. 2.
(8) Informațiile referitoare la comenzi (nr. 130, 131, 132) sunt necesare
numai pentru următoarele diviziuni din NACE Rev. 2: 13, 14, 17,
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lista activităților poate fi revizuită
în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.”

1.3.

În anexa A litera (c) („Lista variabilelor”), punctele (9) și (10) se înlocuiesc cu următorul text:
„(9) Informațiile referitoare la variabilele nr. 210, 220, 230 nu sunt
necesare pentru grupa 38.3 din NACE Rev. 2.
(10) Informațiile referitoare la prețurile de producție sau la prețurile de
import (nr. 310, 311, 312 și 340) nu sunt necesare pentru următoarele grupe sau clase din NACE Rev. 2, respectiv CPA: 07.2,
24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 și 38.3. Lista activităților poate fi
revizuită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.
(11) Variabila preț de import (nr. 340) se calculează pe baza produselor
CPA. Unitățile activităților de import se pot clasifica în afara activităților enumerate în secțiunile B-E din NACE Rev. 2.”

1.4.

În anexa A litera (f) („Gradul de detaliere”), punctele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1) Toate variabilele, cu excepția variabilei preț de import (nr. 340), vor
fi transmise la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune-2 cifre din
NACE Rev. 2. Variabila 340 trebuie reportată la nivel de secțiune (1
literă) și diviziune (2 cifre) din CPA.
(2) În plus, pentru secțiunea C din NACE Rev. 2, indicele producției
(nr. 110) și indicele prețurilor de producție (nr. 310, 311, 312) se
transmit la nivel de 3 sau 4 cifre din NACE Rev. 2. Indicii transmiși
pentru producție și prețurile de producție la nivel de 3 sau 4 cifre
trebuie să reprezinte cel puțin 90 % din valoarea adăugată totală,
pentru fiecare stat membru, din secțiunea C din NACE Rev. 2 într-un
anumit an de bază. Aceste variabile nu trebuie transmise la aceste
grade de detaliere de către acele state membre a căror valoare
adăugată totală pentru secțiunea C din NACE Rev. 2 într-un
anumit an de bază reprezintă sub 4 % din totalul Comunității
Europene.”

1.5.

În anexa A litera (f) („Gradul de detaliere”) punctul (3), expresia „NACE
Rev. 1” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2”.

1.6.

În anexa A litera (f) („Gradul de detaliere”), punctele (4), (5), (6) și (7) se
înlocuiesc cu următorul text:
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„(4) În plus, toate variabilele cu excepția variabilelor cifra de afaceri și
comenzi noi (nr. 120, 121, 122, 130, 131, 132) se transmit pentru
industria globală, definită în secțiunile B-E din NACE Rev. 2 și
pentru principalele sectoare industriale (PSI), astfel cum sunt
definite de Regulamentul (CE) nr. 586/2001 al Comisiei (1).
(5) Variabilele cifra de afaceri (nr. 120, 121, 122) se transmit pentru
industria globală definită în secțiunile B și C din NACE Rev. 2 și
PSI, cu excepția principalelor sectoare industriale definite pentru
activitățile legate de energie.
(6) Variabilele comenzi noi (nr. 130, 131, 132) se transmit pentru
industria prelucrătoare globală, secțiunea C din NACE Rev. 2 și
pentru o serie limitată din PSI care acoperă lista diviziunilor
NACE Rev. 2 definite la litera (c) punctul (8) («Lista variabilelor»)
din prezenta anexă.
(7) Variabila preț de import (nr. 340) se transmite pentru produsele din
industria globală, secțiunile B-E din CPA și pentru PSI, definite în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 586/2001 din grupele de
produse ale CPA. Această variabilă nu trebuie transmisă de acele
state membre care nu au adoptat moneda euro.
1.7.

În anexa A litera (f) („Gradul de detaliere”), punctele (9) și (10) se
înlocuiesc cu următorul text:
„(9) Variabilele piețe externe (nr. 122, 132 și 312) se transmit în conformitate cu distincția între zona euro și zona non-euro. Distincția se
aplică industriei globale definite în secțiunile B-E din NACE Rev. 2,
în PSI, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune-2 cifre din NACE
Rev. 2. Pentru variabila 122 nu se cer informații din secțiunile D și E
ale NACE Rev. 2. În plus, variabila preț de import (nr. 340) se
transmite în conformitate cu distincția între zona euro și zona noneuro. Distincția se aplică industriei globale definite în secțiunile B-E
din CPA, în PSI, la nivel de secțiune (1 literă) și diviziune-2 cifre din
CPA. Pentru distincția între zona euro și zona non-euro, Comisia
poate stabili, în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 18, modalitățile de aplicare a sistemului european de eșantionare, astfel cum a fost definit la articolul 4 alineatul (2) primul
paragraf litera (d). Sistemul european de eșantionare poate limita
domeniul de aplicare a variabilei preț de import la importul
produselor din țările din zona non-euro. Distincția între zona euro
și zona non-euro pentru variabilele 122, 132, 312 și 340 nu trebuie
transmisă de statele membre care nu au adoptat moneda euro.
(10) Statele membre a căror valoare adăugată din secțiunile B, C, D și E
din NACE Rev. 2 într-un anumit an de bază reprezintă sub 1 % din
totalul Comunității Europene trebuie să transmită numai datele pentru
industria globală, PSI și nivelul secțiunilor din NACE Rev. 2 sau din
CPA.”.

1.8.

În anexa A litera (g) („Termenele de transmitere a datelor”), punctul (2) se
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Termenul poate fi prelungit cu până la cincisprezece zile calendaristice pentru datele de la nivelele de grupă și clasă din NACE Rev.
2 sau de la nivelele de grupă și clasă din CPA. Pentru statele
membre a căror valoare adăugată pentru secțiunile B, C, D și E
din NACE Rev. 2, într-un anumit an de bază, reprezintă sub 3 %
din totalul Comunității Europene, termenul poate fi prelungit cu până
la cincisprezece zile calendaristice pentru datele privind industria
globală, PSI, nivelele de secțiune și diviziune ale NACE Rev. 2
sau nivelele de secțiune și diviziune din CPA.”

1.9.

În anexa A litera (i) („prima perioadă de referință”), se adaugă următorul
paragraf:
„Prima perioadă de referință pentru care trebuie transmise toate variabilele
în NACE Rev. 2 este luna ianuarie 2009 pentru datele lunare și primul
trimestru din 2009 pentru datele trimestriale.”

2.

Anexa B

2.1.

În anexa B, litera (a) („Domeniul de aplicare”) se înlocuiește cu următorul
text:

(1) JO L 86, 27.3.2001, p. 11.”
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„(a) Domeniul de aplicare
Prezenta anexă se aplică tuturor activităților enumerate în secțiunea F din
NACE Rev 2.”.
2.2.

În anexa B litera (e) („Perioada de referință”), expresia „NACE” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2”.

2.3.

În anexa B litera (f) („Gradul de detaliere”), punctele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1) Variabilele nr. 110, 210, 220 și 230 se transmit cel puțin la nivel de
secțiune din NACE Rev. 2.
(2) Variabilele comenzi noi (nr. 130, 135 și 136) sunt necesare numai
pentru grupa 41.2 și diviziunea 42 din NACE Rev.2.”

2.4.

În anexa B litera (f) („Gradul de detaliere”) alineatul (6), expresia
„NACE” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2”.

2.5.

În anexa B litera (g) („Termenele de transmitere a datelor”) alineatul (2):
expresia „NACE Rev. 1” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2”

2.6.

În anexa B litera (i) („Primul an de referință”) se adaugă următorul
paragraf:
„Prima perioadă de referință pentru care trebuie transmise toate variabilele
în NACE Rev. 2 este luna ianuarie 2009 pentru datele lunare și primul
trimestru 2009 pentru datele trimestriale.”.

3.

Anexa C

3.1.

În anexa C litera (a) („Domeniul de aplicare”) se înlocuiește cu următorul
text:
„(a) Domeniul de aplicare
Prezenta anexă se aplică tuturor activităților enumerate în diviziunea 47
din NACE Rev 2.”.

3.2.

În anexa C litera (f) („Gradul de detaliere”), punctele (1), (2), (3), (4) și
(5) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1) Variabila cifra de afaceri (nr. 120) și variabilele deflatorul vânzărilor/
volumul vânzărilor (nr. 330/123) se transmit în conformitate cu
gradul de detaliere definit la alineatele (2) și (3). Variabila
numărul persoanelor angajate (nr. 210) se transmite în conformitate
cu gradul de detaliere definit la alineatul (4).
(2) Nivelul de detaliere al grupării claselor și grupelor din NACE
Rev. 2:
Clasa 47.11;
Clasa 47.19;
Grupa 47.2;
Grupa 47.3;
suma claselor (47.73, 47.74 și 47.75);
suma claselor (47.51, 47.71 și 47.72);
suma claselor (47.43, 47.52, 47.54, 47.59 și 47.63);
suma claselor (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65,
47.76, 47.77 și 47.78);
Clasa 47.91.
(3) Niveluri agregate ale grupării claselor și grupelor din NACE Rev. 2:
suma clasei și grupei 47.11 și grupei 47.2;
suma grupelor și claselor (47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 și 47.9);
diviziunea 47
diviziunea 47 fără grupa 47.3
(4) Diviziunea 47
diviziunea 47 fără grupa 47.3
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(5) statele membre a căror cifră de afaceri pentru diviziunea 47 din
NACE Rev. 2 într-un anumit an de bază reprezintă sub 1 % din
totalul Comunității Europene, trebuie să transmită doar variabila cifra
de afaceri (nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul vânzărilor
(nr. 330/123) în conformitate cu gradele de detaliere definite la
alineatul (3).”.
3.3.

În anexa C litera (g) („Termenele de transmitere a datelor”) punctele (1),
(2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1) Variabilele cifra de afaceri (nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul
vânzărilor (nr. 330/123) se transmit în termen de două luni cu gradul
de detaliere specificat la punctul (2) litera (f) din prezenta anexă.
Termenul poate fi prelungit cu până la cincisprezece zile pentru
statele membre a căror cifră de afaceri pentru diviziunea 47 din
NACE Rev. 2 într-un anumit an de bază reprezintă sub 3 % din
totalul Comunității Europene.
(2) Variabilele cifra de afaceri (nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul
vânzărilor (nr. 330/123) se transmit în termen de o lună cu gradul de
detaliere specificat la alineatul (3) litera (f) din prezenta anexă.
Statele membre pot alege să transmită variabilele cifra de afaceri
(nr. 120) și deflatorul vânzărilor/volumul vânzărilor (330/123) în
conformitate cu repartizarea planului european de eșantionare
definit la articolul 4 alineatul (2) primul paragraf litera (d). Modalitățile de repartizare sunt stabilite în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 18.
(3) Variabila numărul persoanelor angajate se transmite în termen de
două luni de la sfârșitul perioadei de referință. Termenul poate fi
prelungit cu cincisprezece zile pentru statele membre a căror cifră
de afaceri pentru diviziunea 47 din NACE Rev. 2 într-un anumit an
de bază reprezintă sub 3 % din totalul Comunității Europene.”

3.4.

În anexa C litera (i) („Primul an de referință”) se adaugă următoarea teză:
„Prima perioadă de referință pentru care toate variabilele trebuie transmise
în NACE Rev. 2 este luna ianuarie 2009 pentru datele lunare și primul
trimestru din 2009 pentru datele trimestriale.”.

4.

Anexa D

4.1.

În anexa D, litera (a) („Domeniul de aplicare”) se înlocuiește cu următorul
text:
„(a) Domeniul de aplicare
Prezenta anexă se aplică tuturor activităților enumerate în diviziunile 45 și
46 și în secțiunile H-N și P-S din NACE Rev 2.”.

4.2.

În anexa D, litera (c) („Lista variabilelor”) punctul 4 (d): expresia
„NACE” se înlocuiește cu „NACE Rev. 2”.

4.3.

În anexa D, litera (f) („Gradul de detaliere”), punctele (1), (2), (3), (4) și
(5) se înlocuiesc cu următorul text:
„(1) Variabila cifra de afaceri (nr. 120) se transmite în conformitate cu
următoarele grupări din NACE Rev. 2:
46 la nivel de trei cifre;
45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78,
79, 80, 81.2, 82;
suma (45.1, 45.3, 45.4);
suma (55 și 56);
suma (69 și 70.2).
(2) Variabila numărul persoanelor angajate (nr. 210) se transmite în
conformitate cu următoarele grupări din NACE Rev.2:
diviziunile 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;
suma (69, 70.2, 71, 73 și 74);
suma (55 și 56);
suma (78, 79, 80, 81.2 și 82).
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(3) Pentru diviziunile 45 și 46 din NACE Rev. 1, variabila cifra de
afaceri trebuie transmisă numai la nivel de 2 cifre de către statele
membre a căror cifră de afaceri din aceste diviziuni ale NACE Rev.
2 într-un anumit an de bază reprezintă sub 4 % din totalul Comunității Europene.
(4) Pentru secțiunile H și J din NACE Rev. 2, variabila numărul
persoanelor angajate (nr. 210) trebuie transmisă numai la nivel de
secțiune de către statele membre a căror valoare totală adăugată din
secțiunile H și J ale NACE Rev. 2 într-un anumit an de bază
reprezintă sub 4 % din totalul Comunității Europene.
(5) Variabila prețul de producție (nr. 310) se transmite în conformitate
cu următoarele activități și grupări din NACE Rev. 2:
49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80,
81.2;
suma (50.1 și 50.2);
suma (69.1, 69.2 și 70.2);
Pentru diviziunea 78 din NACE Rev. 2, variabila acoperă prețul total
de selectare și furnizare de personal.”.
4.4.

În anexa D, litera (f) („Gradul de detaliere”) punctul (7) se înlocuiește cu
următorul text:
„7. Pentru diviziunea 63 din NACE Rev. 2, variabila prețul de producție
(nr. 310) se transmite doar la nivel de 2 cifre de statele membre a
căror cifră de afaceri din această diviziune a NACE Rev. 2 într-un
anumit an de bază reprezintă sub 4 % din totalul Comunității
Europene.”.

4.5.

În anexa D, litera (h) („Studii pilot”), punctul (3) se înlocuiește cu
următorul text:
„3. evaluarea fezabilității și relevanței colectării de date referitoare la:
(i) activități de management al holding-urilor (grupele 64.2 și 70.1
din NACE Rev. 2);
(ii) activități imobiliare (diviziunea 68 din NACE Rev. 2);
(iii) cercetare și dezvoltare (diviziunea 72 din NACE Rev. 2);
(iv) activități de închiriere (diviziunea 77 din NACE Rev. 2);
(v) secțiunile K, P, Q, R, S din NACE Rev. 2;”.

4.6.

În anexa D litera (i) („Prima perioadă de referință”) se adaugă următorul
paragraf:
„Prima perioadă de referință pentru care toate variabilele trebuie transmise
în NACE Rev. 2 este primul trimestru din 2009.”.

4.7.

În anexa D litera (j) („Perioada de tranziție”) se înlocuiește cu următorul
text:
„(j) Perioada de tranziție
Pentru variabila nr. 310 se poate acorda o perioadă de tranziție până la
11 august 2008 în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18.
Pentru punerea în aplicare a variabilei nr. 310 pentru diviziunile 52, 69,
70, 71, 73, 78, 80 și 81 din NACE Rev. 2 se poate acorda o nouă
perioadă de tranziție de un an în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 18. Pe lângă aceste perioade de tranziție, se mai poate acorda o
nouă perioadă de tranziție de un an, în conformitate cu procedura
prevăzută la articolul 18, statelor membre a căror cifră de afaceri din
activitățile NACE Rev. 2 menționate la litera (a) («Domeniul de
aplicare») într-un anumit an de bază reprezintă sub 1 % din totalul Comunității Europene.”
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ANEXA IV
Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 se modifică după cum urmează:
1. Secțiunea 1 se înlocuiește cu următorul text:
„Domeniul de aplicare
Se întocmesc statistici pentru toate activitățile care intră sub incidența
secțiunilor A-U din NACE Rev. 2. Aceste secțiuni reglementează toate activitățile economice.
Prezenta anexă se raportează, de asemenea, la:
(a) deșeurile produse de gospodării;
(b) deșeurile care rezultă din activitățile de recuperare și/sau eliminare a
deșeurilor.”
2. În secțiunea 8, punctul 1.1 se înlocuiește cu următorul text:
„1.1 următoarele rubrici, astfel cum sunt descrise în NACE Rev. 2:

Număr
rubrică

1

Cod NACE Rev.2

Diviziunea 01
Diviziunea 02

Denumire

Producție vegetală și producție
vânătoare și servicii asociate
Silvicultură și exploatare forestieră

animală,

2

Diviziunea 03

Pescuit și acvacultură

3

Secțiunea B

Industria extractivă și exploatarea în cariere

4

Diviziunea 10

Fabricarea produselor alimentare

Diviziunea 11

Fabricarea băuturilor

Diviziunea 12

Fabricarea produselor din tutun

Diviziunea 13

Fabricarea produselor textile

Diviziunea 14

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

5

Diviziunea 15

Fabricarea articolelor din piele și a accesoriilor

6

Diviziunea 16

Prelucrarea lemnului și fabricarea produselor
din lemn și plută, cu excepția mobilei;
fabricarea articolelor din nuiele și împletituri

7

Diviziunea 17

Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie

Diviziunea 18

Tipărirea și reproducerea înregistrărilor pe
suporți

8

Diviziunea 19

Fabricarea produselor de cocserie și
produselor obținute prin rafinarea petrolului

9

Diviziunea 20

Industria
chimice

Diviziunea 21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a
preparatelor farmaceutice

Diviziunea 22

Fabricarea produselor din cauciuc și plastic

10

Diviziunea 23

Fabricarea altor produse minerale nemetalice

11

Diviziunea 24

Prelucrarea metalelor de bază

Diviziunea 25

Fabricarea produselor metalice cu excepția
mașinilor și echipamentelor

Diviziunea 26

Fabricarea computerelor, produselor electronice
și optice

Diviziunea 27

Fabricarea echipamentelor electrice

Diviziunea 28

Fabricarea altor mașini și echipamente n.a.p.

Diviziunea 29

Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor

Diviziunea 30

Fabricarea altor echipamente de transport

Diviziunea 31

Producția de mobilier

Diviziunea 32

Alte industrii manufacturiere

12

13

chimică și fabricarea

a

produselor
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Număr
rubrică

Cod NACE Rev.2

Denumire

Diviziunea 33

Repararea și instalarea mașinilor și echipamentelor

14

Secțiunea D

Furnizarea energiei electrice, gazelor naturale,
aburului și aerului condiționat

15

Diviziunea 36

Captarea, tratarea și distribuția apei

Diviziunea 37

Lucrări de canalizare

Diviziunea 39

Activități de depoluare și alte servicii de
gestionare a deșeurilor

16

Diviziunea 38

Colectarea deșeurilor, activități de tratare și de
eliminare a deșeurilor; Recuperarea materialelor

17

Secțiunea F

18

19

Construcții
Activități de servicii:

Secțiunea G, cu
excepția 46.77

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea
autovehiculelor și motocicletelor

Secțiunea H

Transporturi și depozitare

Secțiunea I

Servicii de cazare și restaurante

Secțiunea J

Activități de informare și comunicații

Secțiunea K

Activități financiare și de asigurări

Secțiunea L

Activități imobiliare

Secțiunea M

Activități specializate, științifice și tehnice

Secțiunea N

Activități de servicii administrative și de sprijin

Secțiunea O

Administrație publică și apărare; asigurări
sociale obligatorii

Secțiunea P

Învățământ

Secțiunea Q

Activități privind sănătatea umană și asistența
socială

Secțiunea R

Arte, spectacole și activități recreative

Secțiunea S

Alte activități de servicii

Secțiunea T

Activități ale gospodăriilor în calitate de angajatori; activități nediferențiate ale gospodăriilor
în calitate de producători de bunuri și servicii
pentru uz propriu

Secțiunea U

Activități ale organizațiilor și organismelor
extrateritoriale

Clasa 46.77

Vânzări cu ridicata de deșeuri și resturi”
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ANEXA V
Litera (b) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 808/2004 se înlocuiește cu
următorul text:
„(b) Domeniul de aplicare
Prezentul modul reglementează activitățile întreprinderilor din secțiunile CN și R și diviziunea 95 a Nomenclatorului statistic al activităților
economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 2). Secțiunea K este
inclusă sub rezerva succesului unor studii-pilot prealabile.
Statisticile vor fi compilate pentru unitățile de tip «întreprindere».”

