
 

 

FISA DE PROIECT 
 

Inovare prin formare – AP3/PI 10iii/OS 3.12 

 

                                           
1 O întreprindere mare reprezintă orice entitate juridică implicată într-o activitate economică care are cel puțin 250 de 

salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale 
care depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. 

 

PROGRAM DE FINANTARE: 

Nume program Programul Operational Capital Uman -  POCU 

Autoritate de 
Management 

MFE – DG PO CU 

Alocare totala 
apel 

Alocare totala apel:  
► 38.297.872,20 euro (contributia UE + contributia nationala) 

Obiectiv 
Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor 
economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților 

Lansare TBD – ghid draft in consultare până la data de 27.09.2017. 

PROIECT:  

Finantare 
nerambursabila 

► Valoare maxima a proiectului: 500.000 euro   

Corelarea dintre numărul de angajați care beneficiază de programe de formare și 
valoarea proiectului este data de formula  = Număr de angajați care beneficiază de 
programe de formare x 2.000 euro. 

 
Procent finantare nerambursabila: 
► 95% pentru cheltuielile care nu intra in categoria ajutor de stat; 

► 50% pentru cheltuielile de tip ajutor de stat, cu posibilitatea de majorare la 60% 
daca  dacă formarea se adresează lucrătorilor cu handicap sau lucrătorilor 
defavorizați.  Valoarea maximă a ajutorului de stat pentru un proiect de formare 
este de 225.000 euro 

Aplicanti 
eligibili 

 

► Angajatori, întreprinderi mari, constituite ca societăți comerciale constituite 
conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare1.  

► Solicitantii pot depune proiecte doar individual nu si in parteneriat  

Durata de 
implementare 

► maximum 18 luni  

Nivel 
implementare 

► DOAR in regiunile mai putin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-

Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea Bucuresti-Ilfov fiind exceptata de 
la finantare. 

► Implementare multiregionala: un proiect poate viza mai multe regiuni de 
dezvoltare din cele menționate mai sus. 

 
Sunt eligibile firmele mari cu sediul social în regiunea București-Ilfov, doar dacă 
proiectele acestora se implementează pe teritoriul celorlalte regiuni de dezvoltare de pe 

teritoriul României (în cadrul unui punct de lucru localizat în una dintre regiunile 
eligibile). 

Grup tinta 
eligibil 
 

► Persoane angajate care urmăresc îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe 
și aptitudini sau care urmăresc certificarea/validarea competențelor cu precădere în 
sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC şi SNCDI; 

► Angajatori cu activitate prezentă/viitoare în domeniile/sectoarele economice 

identificate conform SNC şi SNCDI. 

 
Dimensiunea grupului tinta: 
► minim pentru ca proiectul sa fie eligibil: 50 persoane; 
► pentru ca proiectul sa obtina punctaj maxim la acest criteriu: 200 persoane; 
► pentru ca proiectul sa mearga pe buget maxim: 250 persoane; 

 
La momentul intrării în grupul țintă al proiectului, pentru fiecare persoană care are 
calitatea de angajat va trebui să se furnizeze o adeverință din care să rezulte că 
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2 Formarea profesională trebuie să fie realizată de către furnizori de formare profesională autorizați în conformitate cu 

prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată si se organizează prin programe de 
inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare, programe finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire. 
Această mențiune este valabilă doar pentru punctele a și b din cele menționate mai sus. 

 

respectiva persoană este încadrată cu contract individual de muncă și să se precizeze 
postul ocupat de acea persoană în organigrama/schema de personal a solicitantului. 
Adeverința din partea angajatorului constituie un document justificativ și este 

obligatoriu pentru toate persoanele ce aparțin grupului țintă al proiectului. 

Activitati 
eligibile 

A. Acțiuni care vizează angajații din din sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI  

 
A1. Furnizarea de programe de formare profesională destinate angajaților 
din sectoarele prioritare2. Sunt finanțabile: 
a) cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului Național al Calificărilor, în 

concordanță cu cerințele locurilor de muncă. Derularea cursurilor de calificare 
este o activitate cu caracter obligatoriu și va viza cel puțin 60% din valoarea 
indicatorului 4S36 - Angajați care beneficiază de programe de formare. Cursuri 

autorizate ANC 
b) cursuri de scurtă durată, de specializare și perfecționare în concordanță 

cu cerințele locurilor de muncă. Derularea acestor tipuri de cursuri este 
opțională;  Cursuri autorizate ANC 

c) cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii și/sau activități de 
tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de 
informare”, etc. Derularea acestor tipuri de cursuri este opțională; 

 
A2. Elaborare de planuri de învățare și dezvoltare cu accent pe reducerea sau 
eliminarea neconcordanțelor dintre competențele, abilitățile și cunoștințele 
angajaților și cele necesare în perspectiva adaptării la schimbare, etc. – activitate 
obligatorie; Planurile de învățare și dezvoltare vor avea la bază o analiză preliminară 
cu privire la decalajele dintre competențele, abilitățile și cunoștințele actuale ale 

angajaților și cele necesare, analiză ce va reprezenta un rezultat al proiectului. 
 

A3. Evaluare/validare și certificare pentru recunoaşterea competențelor 
aferente cerințelor locurilor de muncă. Se vor sprijini angajații pentru validarea 
cunoștințelor dobândite anterior – activitate obligatorie, adaptată în funcție de 
activitățile de formare implementate; Evaluarea vizează activități de învățare în 
diferite contexte (formale, nonformale și informale). Diploma sau certificatul 

rezultate în urma evaluării se acordă de entitatea care a organizat și desfășurat 
procesul de învățare și procesul de evaluare. În funcție de tipologia activității de 
învățare și de evaluare, diplomele și certificatele obținute vor fi recunoscute, fie la 
nivel de întreprindere, fie la nivel național, conform OG nr.129/31.08.2000, 
republicată și/sau Legii nr. 1/2011 educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 

B. Acțiuni care vizează angajatorii din sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI – activitate obligatorie. 
Dezvoltarea unui sistem propriu de formare profesională la nivelul angajatorului prin 

introducerea de programe de învățare la locul de muncă: 
a) Analiza nevoilor de formare; 

b) Dezvoltare de curriculă, elaborare de planuri de formare, etc.; 
c) Dezvoltare de module de formare în domeniile prioritare ale întreprinderii pe 

platforme de e-learning. 
Activităţile propuse în cadrul acestui apel de proiecte se vor concentra asupra creării 
capacităţii interne a angajatorilor de a dezvolta resursele umane proprii, prin 
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intermediul formării profesionale specializate. Se urmărește astfel stimularea 
angajatorilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă. 

 

In situatia in care solicitantul nu are experienta sau nu este autorizat/acreditate sa 
desfasoare activitatile de mai sus, acesta are posibilitatea subcontractarii. 

Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli directe: 
a.) care nu intra sub incidenta ajutorului de stat (95% nerambursabile) 

► Cheltuieli salariale cu personalul implicat in managementul si implementarea 

proiectului, inclusiv contributii; 
► Cheltuieli cu deplasarea pentru personal propriu si experti implicati in implementarea 

proiectului si pentru grupul tinta; 
► Cheltuieli pentru consultanta si expertiza; 
► Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente; 
► Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/ autorizatii necesare pentru 

implementarea proiectului; 

► Cheltuieli cu achizitia de materii prime, materiale consumabile si alte produse 

similare necesare proiectului; 
► Cheltuieli cu hrana; 
► Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de 

administratie; 
► Cheltuieli cu achizitia de echipamente; 
 

b.) care intra sub incidenta ajutorului de stat (50% nerambursabile) 
► Salarii si contributii pentru orele in care personalul participa la formarea 

persoanelor din grupul tinta (lectori, formatori, speakeri etc.) 
► Salarii si contributii pentru orele in care persoanele din grupul tinta sunt la 

cursurile de formare; 
► Cheltuieli cu deplasarea (personal formare, grup tinta). Costurile de cazare sunt 

acceptate doar pentru persoanele cu handicap; 
► Cheltuieli pentru consultanta si expertiza; 
► Cheltuieli cu servicii pentru organizarea de evenimente si cursuri de formare; 

► Cheltuieli cu taxe/abonamente/cotizatii/acorduri/ autorizatii necesare pentru 
formarea persoanelor din grupul tinta; 

► Cheltuieli cu achizitia de materii prime, materiale consumabile si alte produse 
similare necesare formarii persoanelor din grupul tinta; 

► Cheltuieli cu hrana; 
► Cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de 

administratie; 
► Cheltuieli cu achizitia de echipamente necesare pentru formarea persoanelor din 

grupul tinta; 
 
Cheltuieli indirecte (95% nerambursabile): 

Cheltuieli indirecte conform art. 68 -  rata forfetara de 15% din costurile directe eligibile 
cu personalul 
 
Pentru implementarea cursurilor de calificare/recalificare decontarea cheltuielilor 

se realizează pe bază de costuri unitare, după cum urmează: 
► Curs nivel 2 (360 ore) = 1.324 lei 

► Curs nivel 3 (720 ore) = 2.224 lei 
► Curs nivel 4 (1080 ore) = 4.101 lei 
 
Categorii de cheltuieli care intra in aceste sume: cheltuieli salariale cu lectorii, 
cheltuieli cu contribuțiile sociale aferente salariilor lectorilor, materiale consumabile, 
materii prime, cheltuieli de tip FEDR și alte tipuri de cheltuieli necesare derulării 
modulelor de teorie și practică, închiriere săli de curs, cheltuieli indirecte în valoare 

maximă de 15% din costul salarial total aferent lectorilor. 
 
Documente suport solicitate la rambursare pentru aceste costuri: certificate de 
calificare profesionala, acte de identitate ale participanților, adeverință de salariat care 
să precizeze și poziția ocupată 
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Indicatori 

Indicatori de rezultat imediat: 

► 4S34 - Persoane care dobândesc o calificare/ care şi-au validat competenţele în 
sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI 
la încetarea calităţii de participant - 80% din grupul tinta (indicatorul 4S36 
= Angajați care beneficiază de programe de formare) 

 

Indicatori de realizare: 

► 4S35 - Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 
luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri = 1 

► 4S36 - Angajați care beneficiază de programe de formare = min 50 persoane 



 

 

Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în 
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 

 
Turism si ecoturim 
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 
5590 Alte servicii de cazare 
7911 Activitati ale agentiilor turistice 
7912 Activitati ale tur-operatorilor 
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 
 
Textile si pielarie 
1310  Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
1320  Productia de tesaturi 
1330 Finisarea materialelor textile 
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de 
corp) 
1393 Fabricarea de covoare si machete 
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de 
imbracaminte 
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
1399 Fabricarea altor articole textile 
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 
1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele 
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 
1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 
1420 Fabbricarea articolelor din blana 
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor 
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 
1520 Fabricarea incaltamintei 
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele 
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate 
4641 Comert cu ridicata al produselor textile 
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, 
chioscuri si piete 
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele 
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana 
 
 
Lemn si mobila 
1610 Taierea si rindeluirea lemnului 
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 
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1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri 
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii 
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material 
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
3103 Fabricarea de saltele si somiere 
3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie 
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii 
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat 
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou 
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 
4673 
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a 
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice 
 
Industrii creative 
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare 
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
3230 Fabricarea articolelor pentru sport 
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor 
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 
5811 Activitati de editare a cartilor 
5813 Activitati de editare a ziarelor 
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 
5819 Alte activitati de editare 
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune 
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune 
5914 Proiectia de filme cinematografice 
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala 
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio 
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune 
7111 Activitati de arhitectura 
7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate de acestea 
7120 Activităţi de testare şi analize tehnice 
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste 
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate 
7312 Servicii de reprezentare media 
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice 
7410 Activitati de design specializat 
7420 Activitati fotografice 
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) 
8130 Activitati de intretinere peisagistica 
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole) 



    

 

 

                                                                                                                                    7 /9           

                                                                                                                                       

9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) 
9003 Activitati de creatie artistica 
9321 Bâlciuri si parcuri de distractii 
9329 Alte activitati recreative si distractive 
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor 
 
Industria auto si componente 
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer 
2219 Fabricarea altor produse de cauciuc 
2454 Turnarea altor metale neferoase 
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 
2562 Operaţiuni de mecanică general 
2573 Fabricarea uneltelor 
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de 
distribuţie şi control a electricităţii 
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi 
motociclete) 
2812 Fabricarea de motoare hidraulice 
2813 Fabricarea de pompe si compresoare 
2814 Fabricarea de articole de robinetari 
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie 
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de 
autovehicule 
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule 
3020 Fabricarea materialului rulant 
3312 Repararea masinilor 
3314 Repararea echipamentelor electrice 
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. 
3319 Repararea altor echipamente 
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) 
4519 Comert cu alte autovehicule 
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor 
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor 
 
Tehnologia informatiilor si telecomunicatii 
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice 
2612 Fabricarea altor componente electronice 
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii 
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie 
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica  
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice 
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2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice 
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou 
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati 
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou 
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine 
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate 
5829 Activitati de editare a altor produse software 
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu 
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) 
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit 
6190 Alte activitati de telecomunicatii 
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda 
6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei 
6203  Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei 
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe 
6312 Activitati ale portalurilor web 
6399 Alte activitati de servicii informationale 
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii 
 
Procesarea alimentelor si bauturilor 
1011 Productia si conservarea carnii 
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 
1013 Fabricarea produselor din carne 
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor 
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume 
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor 
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 
1052 Fabricarea inghetatei 
1061 Fabricarea produselor de morarit 
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor 
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 
1081 Fabricarea zaharului 
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei 
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo 
1085 Fabricarea de mancaruri preparate 
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 
1089 Fabricarea altor produse alimentare 
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice 
1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare 
1105 Fabricarea berii 
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1106 Fabricarea maltului 
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape 
imbuteliate 
5610 Restaurante 
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 
5629 Alte activitati de alimentatie 
 
Sanatate si produse farmaceutice 
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza 
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie 
3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice 
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 
7500 Activitati veterinare 
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca 
8621 Activitati de asistenta medicala generala 
8622 Activitati de asistenta medicala specializata 
8623 Activitati de asistenta stomatologica 
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale 
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a 
se ingriji singure 
 
Energie si management de mediu 
2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii 
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 
2811 Fabricarea de motoare si turbine 
3600 Captarea, tratarea si distributia apei 
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate 
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase 
3812 Colectarea deseurilor periculoase 
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor 
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 
3900 Activitati si servicii de decontaminare 
 
Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii 
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie 
 

 


