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5811 - Activitati de editare a cartilor   
5812 - Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare  
5813 - Activitati de editare a ziarelor  
5814 - Activitati de editare a revistelor si periodicelor  
5819 - Alte activitati de editare 
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de  calculator 
5829 - Activităţi de editare a altor produse software  
5911 - Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune  
5912 - Activitati 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 inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala  
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)  
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 
6203 - Activităţi de management (gestiune i exploatare) a mijloacelor de calcul  
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei  
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web i activităţi conexe  
6312 - Activităţi ale portalurilor web  
6391 - Activităţi ale agenţiilor de tiri  
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 
7111 - Activităţi de arhitectură 
7112 - Activităţi de inginerie i consultanţă tehnică legate de acestea  
7120 - Activităţi de testări i analize tehnice  
7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 

7219 - Cercetare-dezvoltare în alte tiinţe naturale i inginerie 

7220 - Cercetare-dezvoltare în tiinţe sociale i umaniste 

7311 - Activităţi ale agenţiilor de  publicitate 
7312 - Servicii de reprezentare media 
7320 - Activităţi de studiere a pieţei i de sondare a opiniei publice 
7410 - Activităţi de design specializat  
7420 - Activităţi fotografice  
7430 - Activităţi de traducere scrisă i orală (interpreţi)  
7490 - Alte activităţi profesionale, tiinţifice i tehnice n.c.a., cu excepţia:  

- activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea i 
vânzarea de întreprinderi mici i mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar 
neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare; 

- activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea i vânzarea de 
brevete); 

- activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare i asigurări(pentru antichităţi, 
bijuterii etc.); 

- auditarea facturilor i a rapoartelor privind mărfurile.  
8510 - Învăţământ pre colar 



8520 - Învăţământ primar 
8531 - Învăţământ secundar general 
8532 - Învăţământ secundar, tehnic sau profesional               
8541 - Învăţământ superior non-universitar 
8542 - Învăţământ superior universitar 
8551 - Învăţământ în domeniul sportiv i recreaţional 
8552 - Învăţământ în domeniul cultural(limbi străine, muzică, teatru, dans,  arte plastice 
etc.) 
8553 - coli de conducere (pilotaj) 
8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a. 
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 

8610 - Activităţi de asistenţă spitalicească 
8621 - Activităţi de asistenţă medicală generală 
8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată 
8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică 

8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

8710 - Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală  
8720 - Activităţi ale centrelor de recuperare psihică i de dezintoxicare, exclusiv spitale 

8730 - Activităţi ale căminelor de bătrâni i ale căminelor pentru personae  aflate în 
incapacitate de a se îngriji singure 

8790 - Alte activităţi de asistenţă socială cu cazare n.c.a. 
9001 - Activităţi de interpretare artistică (spectacole)  
9002 - Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)  
9003 - Activităţi de creaţie artistică 
9004 - Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole  
9101 - Activitati ale bibliotecilor si arhivelor  
9102 - Activitati ale muzeelor 
9103 - Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic 
9104 - Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale 
9311 - Activităţi ale bazelor sportive  
9312 - Activităţi ale cluburilor sportive 

9313 - Activităţi ale centrelor de fitness  
9319 - Alte activităţi sportive  
9321 - Bâlciuri i parcuri de distracţii   
9329 - Alte activităţi recreative i distractive n.c.a. 


