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Timisoara - Romania
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e-mail:ssm@gdhouse.ro

ORDIN nr. 3 din 3 ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului
pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM
Având în vedere:
- art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
- art. 122 alin. (2) lit. j) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi
sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006,
- Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Prezentul ordin aprobă:
a)modelul Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM, prevăzut în anexa nr. 1.
b)modelul Anexei la FIAM pentru înregistrarea finalizării incapacităţii temporare de muncă,
prevăzut în anexa nr. 2.
(2)Pentru completarea formularelor prevăzute la alin. (1) se utilizează clasificările şi precizările
prezentate în anexa nr. 3.
Art. 2
(1)Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) se completează în cazul în care evenimentul se
produce după data de 1 ianuarie 2007, inclusiv.
(2)Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) se completează în toate cazurile în care finalizarea
incapacităţii temporare de muncă are loc după data de 1 ianuarie 2007, inclusiv.
Art. 3
(1)Anexa la FIAM se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă la care s-a
înregistrat accidentul de muncă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea
incapacităţii temporare de muncă a persoanei accidentate.
(2)Angajatorul are obligaţia să prezinte documentele care certifică durata incapacităţii temporare
de muncă şi să completeze modalitatea de terminare a acesteia.
Art. 4
- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Începând cu data de 1 ianuarie 2007 se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei nr. 755/2006 pentru aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 887 din 31 octombrie 2006.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1
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FIAM - poză
ANEXA Nr. 2
Anexa la FIAM - poză
ANEXA Nr. 3
Codificare Localizare Geografică a Accidentului
Cod
regiune
1

Cod
judeţ
04
07
24
29
35
39

5
02
11
22
37

Total
Nord-Est
Bacău
Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui
Vest
Arad
CaraşSeverin
Hunedoara
Timiş

Cod
regiune
2

Cod
judeţ
09
10
14
18
38
41

6
05
06
13
26
32
33

Total
Sud-Est
Brăila
Buzău
Constanta
Galaţi
Tulcea
Vrancea
Nord-Vest
Bihor
BistriţaNăsăud
Cluj
Maramureş
Satu-Mare
Sălaj

Cod
regiune
3

7

Cod
judeţ

Total

03
12
16
19
23
31
36

Sud
Argeş
Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ialomita
Prahova
Teleorman

Centru
01
08
15
21
28
34

Alba
Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu

Cod
regiune
4

Cod
judeţ
17
20
27
30
40

8
25
42

Total
Sud-Vest
Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea

Bucuresti
Ilfov
Municip.
Bucuresti

Agentul Material
00.00.00.00 Nu exista informaţii
00.01.00.00 Nu exista agent material
00.02.00.00 Nu exista informaţii
00.99.00.00 Alte situaţii din grupa 00, neprezentate mai sus
01.00.00.00 Clădiri şi suprafeţe(acoperite /neacoperite, fixe sau mobile, temporare sau nu nespecificate)
01.01.00.00 Componente ale clădirilor + componente structurale (uşi, pereţi, partiţii etc. şi
obstacole (ferestre, etc.))
01.01.01.00 Ferestre, fride (ataşate clădirilor)
01.01.02.00 Uşi (ataşate clădirilor)
01.01.03.00 Partiţii, pereţi
01.01.99.00 Alte părţi ale clădirilor
01.02.00.00 Suprafeţe la nivelul solului(acoperite sau neacoperite, ferme, terenuri sportive, podele
lunecoase, podele din lemn
01.02.01.00 Suprafeţe, în general
01.02.01.01 Podele
01.02.01.02 Podele/suprafeţe alunecoase(inclusiv din cauza ploii, zăpezii, gheţii etc.)
01.02.01 03 Alte suprafeţe alunecoase, inclusiv din cauza lichidelor (cu excepţia apei) sau a altor
substanţe împrăştiate pe podea: ulei, grăsime, etc.
01.02.01.04 Podele denivelate(sau cu obiecte mici, mari etc.)
01.02.01.05 Podele din lemn- cu cuie
01.02.01.06 Alţi agenţi materiali(holuri, borduri, scări de piatra etc.)
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01.02.02.00 Ferme(câmpuri agricole, pajişti)
01.02.03.00 Terenuri sportive
01.02.99.00 Alte suprafeţe la nivelul solului, pasaje
01.03.00.00 Suprafeţe la nivelul solului, plutitoare
01.99.00.00 Alte clădiri+ suprafeţe din grupa 01, neprezentate mai sus
02.00.00.00 Clădiri, structuri, suprafeţe la nivele superioare (acoperite sau neacoperite) nespecificate
02.01.00.00 Părţi ale clădirilor la nivele superioare -fixe (acoperişuri, terase, uşi şi ferestre, scări,
platforme)
02.01.01.00 Scări
02.01.02.00 Acoperişuri, terase, acoperişuri de sticla, cadre
02.01.03.00 Intrări în clădiri
02.01.04.00 Platforme de încărcare/descărcare
02.01.99.00 Alte părţi ale clădirilor, la nivele superioare
02.02.00.00 Structuri, suprafeţe - la nivele superioare -fixe (inclusiv benzi, scări fixe, piloni)
02.02.01.00 Scări fixe
02.02.02.00 Coloane, piloni, benzi, mezanine, catarguri
02.02.99.00 Alte structuri fixe, suprafeţe - la nivele superioare
02.03.00.00 Structuri, suprafeţe- la nivele superioare -mobile (inclusiv eşafoduri, scări mobile,
leagăne, platforme)
02.03.01.00 Scări mobile
02.03.02.00 Suporturi improvizate
02.03.03.00 Platforme mobile
02.03.99.00 Alte structuri mobile, suprafeţe la nivele superioare
02.04.00.00 Structuri şi suprafeţe la nivele superioare - temporare (inclusiv platforme temporare,
balansoare)
02.04.01.00 Platforme
02.04.02.00 Cadre
02.04.03.00 Balansoare
02.04.99.00 Alte suprafeţe la nivele superioare - temporare
02.05.00.00 Structuri + suprafeţe la nivele superioare-plutitoare (inclusiv platforme de foraj,
eşafoduri pe barje)
02.05.01.00 Platforme de foraj
02.05.99.00 Alte Structuri şi suprafeţe la nivele superioare -plutitoare
02.99.00.00 Alte clădiri, structuri şi suprafeţe la nivele superioare din grupa 02, neprezentate mai
sus
03.00.00.00 Clădiri, structuri, suprafeţe-sub nivelul solului(acoperite sau neacoperite) nespecificate
03.01.00.00 Excavaţii, şanţuri, fântâni, gropi, canale, garaje
03.01.01.00 Excavaţii, şanţuri
03.01.02.00 Fântâni, canale
03.01.03.00 Pante abrupte
03.01.04.00 Gropi pentru monitorizare
03.01.99.00 Alte excavaţii, şanţuri, fântâni, gropi
03.02.00.00 Zone subterane, tunele
03.03.00.00 Medii subacvatice
03.99.00.00 Alte clădiri, structuri, suprafeţe-sub nivelul solului – din grupa 03, neprezentate mai
sus
04.00.00.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare- nespecificate
04.01.00.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare -fixe - pentru
gaz, aer, lichide, solide
04.01.01.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare -fixe - pentru
gaz
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04.01.01.01 Reţele de canalizare, valve, legături, regulatoare de presiune(gaz)
04.01.02.00 Echipamente pentru ventilaţia aerului, extracţii
04.01.02.01 Sisteme extractive
04.01.02.02 Canale colectoare, separatoare
04.01.02.03 Filtre de aer
04.01.02.04 Proceduri de extracţie, furnale de evacuare
04.01.03.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor - fixe -pentru lichide şi produse
vâscoase
04.01.03.01 Reţele de canalizare, valve, legături, robineţi, pulverizatoare - de lichid
04.01.04.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare -fixe - pentru
solide
04.01.04.01 Distribuţia prin cădere, absorbţie, descărcare
04.01.04.02 Echipamente de furnizare şi distribuţie
04.01.04.04 Masa de asamblare
04.01.04.04 Masa de distribuţie
04.01.04.05 Burlane
04.01.99.00 Alte sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare -fixe
04.02.00.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare -mobile
04.02.01.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare -mobile,
pentru gaz
04.02.01.01 Reţele de canalizare, pentru aer
04.02.02.00 Echipamente de ventilaţie, de extracţie- mobile
04.02.02.01 Echipamente Cobra
04.02.03.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare - mobile,
pentru substanţe vâscoase
04.02.04.00 Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare - mobile,
pentru solide
04.02.99.00 Alte Sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare -mobile
04.03.00.00 Canale colectoare, drene
04.99.00.00 Alte sisteme pentru furnizarea şi distribuţia materialelor, reţele de canalizare din grupa
04, reprezentate mai sus
05.00.00.00 Motoare, sisteme pentru transmiterea şi depozitarea energiei - nespecificate
05.01.00.00 Motoare, generatoare de putere (termice, electrice, nucleara), inclusiv compresoare,
pompe
05.01.01.00 Motoare termice
05.01.01.01 Motoare cu combustie interna
05.01.02.00 Motoare electrice
05.01.02.01 Alternatoare, dinamo-uri
05.01.02.02 Motoare electrice
05.01.03.00 Transformatoare electrice
05.01.04.00 Compresoare, pompe, ventilatoare
05.01.04.01 Compresoare
05.01.04.02 Refrigeratoare
05.01.05.00 Generatoare de radiaţii
05.01.05.01 Generatoare de radiaţii X
05.01.05.02 Acceleratoare de particule
05.01.05.03 Generatoare de radiaţii laser
05.01.99.03 Alte motoare, generatoare de putere
05.02.00.00 Sisteme pentru transmiterea şi depozitare energiei (mecanice, pneumatice, hidraulice,
electrice, inclusiv baterii şi acumulatori)
05.02.01.00 Transmisii mecanice
05.02.01.01 Transmisie prin cablu
05.02.01.02 Curele de transmisie
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05.02.01.03 Roti de transmisie
05.02.01.04 Lanţuri de distribuţie
05.02.01.05 Pinioane
05.02.01.06 Reducţii
05.02.01.07 Coturi, manşoane
05.02.01.08 Cilindri, benzi
05.02.01.09 Roti
05.02.02.00 Transmisii pneumatice
05.02.03.00 Transmisii hidraulice
05.02.04.00 Transmisii electrice(circuite electrice)
05.02.04 01 Instalaţii electrice(fixe, de joasa tensiune)
05.02.04.02 Lămpi portabile, cabluri de extensie
05.02.04.03 Conducte îngropate, echipamente de înaltă frecvenţă
05.02.04.04 Instalaţii de iluminare
05.02.04.05 Reţele de furnizare a curentului electric
05.02.04.06 Baterii, acumulatori
05.02.99.00 Alte metode de transmisie
05.99.00.00 Alte sisteme pentru transmiterea şi depozitare energiei, din grupa 05, neprezentate
mai sus
06.00.00.00 Instrumente ne-electrice, nespecificate
06.01.00.00 Instrumente ne-electrice - tip fierăstrău
06.01.01.00 Fierăstrău de mana
06.01.01.01 Fierăstrău de dulgherie
06.01.01.02 Fierăstrău pentru buşteni
06.01.01.03 Fierăstrău pentru metale
06.01.99.00 Alte instrumente acţionate manual - tip fierastrau
06.02.00.00 Instrumente ne-electrice pentru tăiat, separat(inclusiv foarfeci, foarfeci de gradina)
06.02.01.00 Foarfeci de gradina, pentru copaci, cleşti, cutter-e
06.02.02.00 Cuţite, pene de despicat
06.02.03.00 Cuţite pentru copaci, cioplitoare
06.02.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru tăiat
06.03.00.00 Instrumente ne-electrice pt. tăiat, scurtat, crapat
06.03.01.00 Dălţi, burghie
06.03.01.00 Foarfece şi cuţite de pentru lemn
06.03.99.00 Alte instrumente pentru tăiat
06.04.00.00 Instrumente ne-electrice pentru pilit, polizat, lustruit
06.04.01.00 Pile, raspe, grătare
06.04.99.00 Alte instrumente pentru pilit, polizat, lustruit
06.05.00.00 Instrumente ne-electrice pt. găurit, înşurubat, rotit
06.05.01.00 Polizoare
06.05.02.00 Şurubelniţe
06.05.03.00 Maşini de găurit ne-electrice
06.05.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru găurit, înşurubat, rotit
06.06.00.00 Instrumente ne-electrice pentru nituit, pentru fixarea cuielor, scoabelor
06.06.01.00 Ciocan, baros
06.06.02.00 Capsatoare
06.06.99.00 Instrumente ne-electrice pentru nituit
06.07.00.00 Instrumente ne-electrice pentru tăiat textile
06.07.01.00 Ace de perforat
06.07.02.00 Ace de tăiat
06.07.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru tăiat textile
06.08.00.00 Instrumente ne-electrice pentru sudura, lipire
06.09.00.00 Instrumente ne-electrice pentru extracţia materialelor şi pentru lucrat pământul
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06.09.01.00 Cazmale, scafe
06.09.02.00 Târnăcoape
06.09.03.00 Săpăligi
06.09.04.00 Furci
06.09.05.00 Greble
06.09.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru extracţia materialelor şi pentru lucrat pământul
06.10.00.00 Instrumente ne-electrice pentru vopsit, lubrificat, spălat, curăţat
06.10.01.00 Pensule
06.10.02.00 Bureţi
06.10.03.00 Bidoane de ulei
06.10.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru vopsit, lubrificat, spălat, curăţat
06.11.00.00 Instrumente ne-electrice pentru vopsit
06.11.01.00 Pensule, bidinele
06.11.02.00 Trafalete
06.11.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru vopsit
06.12.00.00 Instrumente ne-electrice pentru prins, apucat
06.12.01.00 Pârghii, cleşti de prins, tesle
06.12.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru prins; apucat
06.13.00.00 Instrumente ne-electrice pentru bucătărie(cu excepţia cuţitelor)
06.13.01.00 Furculiţe, linguri, polonice
06.13.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru bucătărie (cu excepţia cuţitelor)
06.14.00.00 Instrumente ne-electrice pentru chirurgie şi medicina, în general
06.14.01.00 Seringi, ace
06.14.02.00 Bisturie
06.14.03.00 Echipamente stomatologice
06.14.99.00 Alte instrumente ne-electrice pentru chirurgie şi medicina,
în general
06.15.00.00 Instrumente ne-electrice medicale şi chirurgicale (care nu sunt de tăiat)
06.14.01.00 Forcepşi
06.14.99.00 Alte instrumente ne-electrice medicale şi chirurgicale(care nu sunt de tăiat)
06.99.00.00 Alte instrumente ne-electrice pentru alte activităţi din grupa 06, neprezentate mai sus
07.00.00.00 Instrumente acţionate manual, mecanice - nespecificate
07.01.00.00 Instrumente(unelte)-tip fierăstrău
07.01.01.00 Fierăstrău
07.01.01.0X Fierăstrău
07.01.02.00 Fierăstrău circular
07.01.02.0X Fierăstrău circular
07.01.03.00 Fierăstrău pentru şabloane
07.01.03.0X Fierăstrău pentru şabloane
07.01.04.00 Lanţuri - fierăstrău
07.01.04.0X Lanţuri - fierăstrău
07.01.99.00 Alte instrumente mecanice - tip fierăstrău
07.02.00.00 Instrumente mecanizate pentru tăiat, separat (inclusiv foarfeci de gradina)
07.02.01.00 Foarfeci de tuns(electrici, termici etc.)
07.02.01.0X Lame de bărbierit (electrici, termice etc.)
07.02.02.00 separatori portabili
07.02.02.0X Separatori portabili
07.02.03.00 Foarfece de gradina mecanizat
07.02.03.0X Foarfece de gradina mecanizat
07.02.04.00 Instrumente de descarcerare
07.02.04.0X Instrumente de descarcerare
07.02.05.00 Foarfece pentru tăiat gard viu
07.02.05.0X Foarfece pentru tăiat gard viu
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07.02.06.00 Cuţit electric
07.02.06.0X Cuţit electric
07.02.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru tăiat, separat
07.03.00.00 Instrumente mecanizate pt. sculptat, tăiat, dăltuit, tuns
07.03.01.00 Dălţi (electrice)
07.03.01.0X Dălţi (electrice), ace, ciocanele
07.03.02.00 Instrumente pentru fante şi caneluri
07.03.02.0X Instrumente pentru fante şi caneluri
07.03.03.00 Ace dentare
07.03.99.00 Instrumente mecanizate pentru sculptat, tăiat, dăltuit, tuns
07.04.00.00 Instrumente mecanizate pentru pilit, polizat
07.04.01.00 Maşini de polizat
07.04.01.0X Maşini de polizat
07.04.02.00 Maşini de lustruit
07.04.02.0X Maşini de lustruit
07.04.03.00 Maşini de decojit
07.04.03.0C Maşini de decojit
07.04.04.00 Cuţit circular
07.04.04 0X Cuţit circular
07.04.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru pilit, polizat
07.05.00.00 Instrumente mecanizate pentru găurit, rotit, înşurubat
07.05.01.00 Maşina de găurit electrica, acţionată manual
07.05.02.00 Maşina de înşurubat, de strâns
07.05.03.00 Chei
07.05.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru găurit, rotit, înşurubat
07.06.00.00 Instrumente mecanizate pentru nituit, sudura
07.06.01.00 Matriţe
07.06.02.00 Ciocane pneumatice
07.06.03.00 Pistoale pentru cuie
07.06.04.00 Pistoale pneumatice pentru nituri
07.06.05.00 Tesle, ciocane pentru nituri, cleşti pentru nituri
07.06.06.00 Pistoale cu cartuş - pentru pioneze
07.06.07.00 Maşini pentru capsat
07.06.99.00 Alte instrumente mecanizate pt. nituit, sudura, capsare
07.07.00.00 Instrumente mecanizate pentru tăiat
07.07.01.00 Maşini portabile
07.07.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru tăiat
07.08.00.00 Instrumente mecanizate pentru sudat, lipit
07.08.01.00 Maşini electrice pentru sudura
07.08.02.00 Aplicator de adeziv
07.08.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru sudat, lipit
07.09.00.00 Instrumente mecanizate pentru extragerea materialelor şi pentru lucrat pământul
07.09.01.00 Ciocan pneumatic, baros
07.09.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru extragerea materialelor şi pentru lucrat pământul
07.10.00.00 Instrumente mecanizate pentru vopsit, lubrificat, spălat, curăţat
07.10.01.00 Aspiratoare
07.10.02.00 Maşini de ceruit
07.10.03.00 Aspiratoare cu înaltă presiune
07.10.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru vopsit, lubrifiat, spălat, curăţat
07.11.00.00 Instrumente mecanizate pentru vopsit
07.11.01.00 Pistoale de vopsit
07.11.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru vopsit
07.12.00.00 Instrumente mecanizate pt. prins, pt. apucat
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07.12.01.00 Cleşti pneumatici
07.12.02.00 Prese
07.12.99.00 Alte instrumente mecanizate pt. prins, pt. apucat
07.13.00.00 Instrumente mecanizate pentru bucătărie
07.14.00.00 Instrumente mecanizate pentru încălzit
07.14.01.00 Uscătoare de par
07.14.02.00 Căşti de uscat parul
07.14.03.00 Aprinzătoare electrice
07.14.04.00 Fier de călcat
07.14.99.00 Alte instrumente mecanizate pentru încălzit
07.15.00.00 Instrumente mecanizate medicale şi chirurgicale
07.15.01.00 Bisturie electrice
07.15.99.00 Alte instrumente mecanizate medicale şi chirurgicale
07.16.00.00 Alte instrumente mecanizate medicale şi chirurgicale - altele
07.17.00.00 Pistoale pneumatice
07.18.00.00 Alte instrumente mecanizate din grupa 07, neprezentate mai sus
08.00.00.00 Instrumente mecanizate - fără a fi specificată sursa de energie -nespecificate
08.01.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie - tip fierăstrău
08.02.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru tăiat şi separat
08.03.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru sculptat, daltuit
08.04.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru polizat, lustruit
08.05.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru gaurit, rotit,
înşurubat
08.06.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru nituit, sudat
08.07.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru tăiat
08.08.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru sudat, lipit
08.09.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru extracţia
materialelor şi pentru lucrat pământul
08.10.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru lubrificat,
curăţat, spălat
08.11.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru vopsit
08.12.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru apucat, pentru
prins
08.13.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie pentru bucătărie
08.14.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie - medicale şi
chirurgicale
08.15.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie- medicale şi
chirurgicale - altele
08.99.00.00 Instrumente mecanizate -fără a fi specificată sursa de energie - pentru alte activităţi,
neprezentate mai sus
09.00.00.00 Maşini+ echipamente-portabile/mobile -nespecificate
09.01.00.00 Maşini şi echipamente- portabile s-au mobile - pentru extracţia materialelor în activităţi
de minerit, excavaţii, construcţii
09.01.01.00 Echipamente pentru excavaţii
09.01.01.01 Sfredel
09.01.02.00 Excavatoare
09.01.02.01 Mini - încărcătoare de pământ
09.01.02.02 Mini - excavatoare
09.01.02.03 Încărcătoare
09.01.02.04 Excavatoare operate prin cabluri
09.01.02.05 Buldozere
09.01.02.06 Excavatoare hidraulice
09.01.02.07 Nivelatoare de pământ
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09.01.03.00 Maşini de astupat gropi
09.01.03.01 Nivelator pneumatic
09.01.03.02 Basculante
09.01.03.03 Maşini de comprimat
09.01.04.00 Construcţia şi întreţinerea şoselelor
09.01.04.01 Răzuitoare de asfalt, maşini pentru tratarea asfaltului, excavatoare
09.01.04.02 Maşini de împrăştiat bitum
09.01.04.03 Agregate de strivit- autopropulsate
09.01.05.00 Betoniere
09.01.05.01 Maşini de finisat asfaltul
09.01.06.00 Echipament plutitor pentru activităţi riviere şi maritime
09.01.06.01 Maşini pentru activităţi subacvative
09.01.07.00 Echipamente pentru foraj
09.01.07.01 Foreze
09.01.08.00 Echipamente pt. construcţia de reţele de canalizare
09.01.09.00 Echipamente pentru activităţi subterane
09.01.09.01 Echipamente pentru construcţia tunelelor
09.01.09.02 Echipamente pentru construcţia ecluzelor
09.01.10.00 Echipamente pentru demolări
09.01.10.01 Excavator pentru spart betonul
09.01.10.02 Lama termica
09.01.11.00 Maşini pentru tratamentul suprafeţelor din beton
09.01.11.01 Maşini de nivelat
09.01.12.00 Instrumente pentru întreţinerea plitelor din beton
09.01.99.00 Alte maşini şi echipamente- portabile sau mobile - pentru activităţii cu pământul
09.02.00.00 Maşini şi echipamente- portabile sau mobile - pentru activităţi cu pământul - agricole
09.02.01.00 Tractoare
09.02.02.00 Cositoare, maşini de tuns iarba
09.02.02.01 Cositoare
09.02.02.02 Maşini de tuns iarba
09.02.02.03 Maşini de tuns lăstari, trase sau nu; cuţite de tuns iarba, cu lame rigide
09.02.02.04 Maşini de tuns lăstari, trase sau nu; cuţite de tuns iarba(electrice, pneumatice, etc.)
09.02.02.05 Suflătoare
09.02.03.00 Echipamente auto-propulsate
09.02.03.01 Tractoare agricole
09.02.03.02 Maşini agricole
09.02.04.00 Echipamente trase cu mana
09.02.04.01 Vehicule, trailere agricole
09.02.04.02 Alte echipamente trase cu mana
09.02.05.00 Echipamente agricole pentru tratarea recoltei (pesticide, insecticide, ierbicide)
09.02.06.00 Alte echipamente agricole
09.03.00.00 Componente de maşini şi echipamente- portabile sau mobile
09.03.01.00 Părţi componente ale maşinilor de tăiat
09.03.99.00 Alte componente de maşini şi echipamente-portabile sau mobile
09.04.00.00 Maşini mobile de curăţat interiorul
09.04.01.00 Maturi şi perii mecanice
09.04.02.00 Maşini de curăţat podeaua
09.04.03.00 Maşini de curăţat podeaua cu operator(walking)
09.04.04.00 Maşini de curăţat podeaua cu operator(driver)
09.04.99.00 Alte maşini mobile de curăţat interiorul
09.99.00.00 Alte maşini portabile sau mobile de curăţat, din grupa 09, neprezentate mai sus
10.00.00.00 Maşini şi echipamente - fixe - nespecificate
10.01.00.00 Maşini pentru extracţia materialelor şi de lucrat pământul

9

S.C. GD House S.R.L
Timisoara - Romania
Tel:0256 443317 Mobil: 0753 018620
e-mail:ssm@gdhouse.ro
10.01.01.00 Maşini fixe pentru extracţia materialelor şi de lucrat pământul, în mine şi cariere
10.01.02.00 Maşini fixe agricole pentru lucrat pământul
10.01.03.00 Maşini fixe pentru lucrat pământul - în construcţii
10.01.99.00 Alte maşini pentru extracţia materialelor
10.02.00.00 Maşini pentru pregătirea materialelor
10.02.01.00 Strivitoare cu bare, came, roti, grinde
10.02.01.0X Moara pentru...
10.02.01.0X Maşini de fragmentat
10.02.01.0X Maşini de pisat
10.02.01.0X Moara cu bare
10.02.01.0X Moara cu tuburi
10.02.01.0X Moara cu muchii
10.02.02.00 Mori pentru piatra
10.02.02.0X Mori pentru piatra
10.02.03.00 Strivitoare cu role
10.02.03.0X Malaxoare
10.02.04.00 Strivitoare rotative
10.02.04.0X Strivitoare rotative pentru...
10.02.04.0X Tocător pentru...
10.02.04.0X Sfâşietor pentru...
10.02.04.0X Defibrator pentru...
10.02.04.0D Bătător, pisator
10.02.04.0X Mixer
10.02.04.0X Presa
10.02.04.0X Tocător de deşeuri
10.02.04.0X Granulator
10.02.05.00 Strivitor
10.02.05.0B Zdrobitor
10.02.05.0X Ciocan de zdrobit
10.02.05.0X Ciocan în cadere
10.02.05.0X Concasor
10.02.06.00 Maşini pentru filtrare şi separare, oscilatoare
10.02.06.0B Maşini de golire
10.02.06.0X Maşini de sortat
10.02.06.0X Osciloscoape
10.02.06.0X Site
10.02.06.0X Prese
10.02.06.0X Ciururi
10.02.06.0X Ciururi rotative
10.02.06.0X Site de moara
10.02.07.00 Maşini pentru filtrare şi separare, pivotante
10.02 07.0H Maşini rotative
10.02.07.0X Site rotative
10.02.07.0X Ecrane rotative
10.02.07.0X Ciururi rotative, tambure, tobe
10.02.07.0X Filtre
10.02.08.00 Maşini pentru filtrare şi separare, centrifugale
10.02.08.0X Separator centrifugal
10.02.08.0X Uscător - centrifugal
10.02.09 00 Maşini de filtrat şi separat, prese
10.02.09.0X Filtre tip presa
10.02.10.00 Maşini pentru filtrare şi separare, decantoare
10.02.10.0X Dancatoare
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10.02.11.00 Maşini de decorticat
10.02.11.0G Maşini de smuls
10.02.11.0G Epilatoare
10.02.11.0H Maşini de decojit
10.02.11.0H Maşini de decojit
10.02.11.0X Maşini de decojit
10.02.12.00 Maşini pentru deschis
10.02.12.0F Batatoare
10.02.12.0F Desfăcător de baloţi
10.02.12.0F Desfăcător
10.02.12.0F Darac
10.02.12.0F Încărcător (textile)
10.02.12.0F Maşina de descurcat fire
10.02.12.0F Maşina de îndepărtare a scaietilor din lana
10.02.12.0F Maşina de sfâşiat materiale
10.02.12.0F Maşina de dărăcit
10.02.12.0F Maşina Willey
10.02.12.0F Maşina de dărăcit
10.02.12.0F Deschizător
10.02.12.0F Maşini de tuns oile
10.02.12.0F Turbina de meliţat
10.02.13.00 Maşini de pieptănat
10.02.13.0F Maşini de trasat(pentru textile)
10.02.13.0F Pieptene
10.02.14.00 Maşini pentru malaxat(cu braţe)
10.02.14.0H Mixere pentru creme(pentru prăjituri)
10.02.14.0H Maşini pentru amestecat aluatul
10.02.14.0X Mixere
10.02.14.0H Maşini pentru ciocolata
10.02.14.0X Agitatoare
10.02.14.0X Mixere interioare(cufundate)
10.02.14.0X Mixer Werner
10.02.14.0X Maşini pentru amestecat aluatul (cu braţe)
10.02.15.00 Maşini pentru malaxat cu cuva mobila
10.02.15.0A Malaxoare pentru beton
10.02.15.0A Malaxoare industriale pentru beton
10.02.15.0A Balastiere
10.02.16.00 Maşini pentru malaxat cu cuva fixa
10.02.16.0F Cuve pentru vopsea
10.02.16.0F Rezervoare
10.02.16.0H Recipiente pentru agitat
10.02.16.0H Maşini de trasat
10.02.16.0H Mixer de îngheţată
10.02.16.0H Mixer electric
10.02.16.0X Cristalizator
10.02.16.0X Maşina de diluţie, prin mixare
10.02.16.0X Maşina de omogenizat
10.02.16.0X Mixer (cu cilindru fix)
10.02.16.0X Râşnita
10.02.17.00 Malaxor cu cilindri
10.02.17.0X Mixer cilindric
10.02.99.00 Alte tipuri de maşini pentru strivit, filtrat, mixat
10.03.00.00 Maşini pentru procesarea materialelor - procesare chimica
10.01.01.00 Maşini pentru procese chimice, reactoare industriale
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10.01.01.00 Echipamente pentru tratamentul cu pesticide
10.01.01.02 Reactoare, echipamente de distilare
10.01.01.03 Băi şi alte echipamente pentru tratamente chimice
10.03.02.00 Echipamente pentru laboratoare chimice
10.03.02.01 Echipamente pt. laboratoare chimice pt. analize
10.03.02.02 Laboratoare de sticlarie
10.03.99.00 Alte echipamente pentru laboratoare chimice
10.04.00.00 Maşini pentru procesarea materialelor - procesare la cald(cuptoare, uscatoare)
10.04.01.00 Cuptoare de ardere
10.04.01.0X Echipamente pentru tratamente la cald
10.04.01.0B Cuptoare pentru tratarea metalelor
10.04.01.0A Cuptoare pentru ciment, cărămida, etc.
10.04.02.00 Usătoare
10.04.02.01 Cuptoare de uscat
10.04.02.02 Echipamente de uscare
10.04.02.03 Echipamente pentru menţinerea temperaturii
10.04.02.04 Instalaţii de încălzire/răcire
10.04.02.05 Boilere
10.04.02.06 Echipamente de încălzire
10.04.02.07 Reglatoare de temperatura
10.04.02.08 Încălzitoare cu aburi
10.04.03.00 Sterilizatoare, pasteurizatoare, autoclave
10.04.03.01 Autoclave
10.04.03.02 Pasteurizatoare
10.04.03.03 Sterilizatoare
10.04.04.00 Echipamente pentru gătit
10.04.04.01 Echipamente pentru gătit şi reîncălzit mâncarea
10.04.99.00 Alte tipuri de echipamente pentru procesare la cald
10.05.00.00 Maşini pt. procesarea materialelor -procesare la rece
10.05.01.00 Maşini de răcire
10.05.01.01 Echipamente de producere a frigului
10.05.01.02 Echipamente de răcire
10.05.01.03 Maşini de răcire
10.05.99.00 Alte maşini de răcire
10.06.00.00 Maşini pt. procesarea materialelor - alte procese
10.07.00.00 Maşini pt. procesarea materialelor - procesare prin compresare
10.07.01.00 Prese pentru deformare
10.07.01.0B Maşini pentru laminarea metalelor
10.07.01.0X Prese de stanţat
10.07.01.0B Matriţe pt.diverse piese de feronerie (cuie, nituri, etc.)
10.07.01.0X Maşini pentru joncţiune prin presare
10.07.01.0H Injectoare
10.07.01.0H Maşini pentru presarea cărnii
10.07.01.0H Prese pentru produsele alimentare
10.07.01.0X Prese pentru şuruburi
10.07.01.0X Nicovale
10.07.01.0X Arbore de presare mecanică
10.07.01.0X Tuburi pentru expandare
10.07.01.0X Maşini pentru producerea sticlei
10.07.01.0X Maşini pentru testarea mingilor (prese)
10.07.01.0X Maşini de stanţat
10.07.01.0X Ciocan-pendul
10.07.01.0X Prese de legătorie
10.07.01.0X Prese de legătorie -manuale
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10.07.01.0X Prese de arcuire
10.07.01.0X Prese pentru înşurubat
10.07.01.0X Prese de calibrare
10.07.01.0X Prese-chei
10.07.01.0X Presa - cap de lebădă
10.07.01.0X Prese de fricţiune
10.07.01.0X Prese la rece
10.07.01.0X Pedale
10.07.01.0X Prese pentru tighel
10.07.01.0X Prese cu suport mobil
10.07.01.0X Prese pentru îmbinarea materialului
10.07.01.0X Prese electromagnetice
10.07.01.0X Prese pneumatice
10.07.01.0X Supape
10.07.02.00 Prese de forjare
10.07.02.0B Maşini de forjat
10.07.03.00 Ciocane-pilon
10.07.03.0B Ciocan cu cădere
10.07.03.0B Baros
10.07.03.0B Ciocan electric
10.07.03.0B Prese la cald
10.07.04.00 Prese pentru balotat, împachetat
10.07.04.0X Prese pentru tocat, prese pentru balotat(hârtie, textile, metale, etc.)
10.07.05.00 Alte tipuri de prese
10.07.05.0E Prese pentru emailat
10.07.05.0E Prese pentru pliat
10.07.05.0E Prese pentru copertare
10.07.05.0E Prese pentru gofrat
10.07.05.0X Prese pentru lipit(menghine)
10.07.05.0E Maşini de satinat, emailat, smălţuit
10.07.05.00 Prese pentru călcat
10.07.05.0G Maşini pentru lustruit
10.07.05.0X Banc pentru calibrare
10.07.05.0X Maşini de curăţat (în industria textila)
10.07.05.0X Filator - cu cilindri (maşina pt. producerea firelor)
10.07.05.0X Prese circulare
10.07.05.0X Prese de comprimat
10.07.05.0X Prese de zimţat
10.07.05.0X Presa pentru executat mulaje de carton
10.07.05.0X Prese de balotat grâne
10.07.05.0X Prese de testare
10.07.05.0X Prese hidraulice
10.07.05.0X Alte maşini de presat
10.08.00.00 Maşini pentru dat forma materialelor - prin netezire, laminare, presare cu cilindri
10.08.01.00 Laminoare
10.08.01.0B Laminor
10.08.01.0B Laminor la rece
10.08.02.00 Maşini de tras în fire (filatoare de sarma)
10.08.02.0B Banc de tras în fire
10.08.02.0B Maşini de tras în fire
10.0S.03.00 Maşini de netezit (cu cilindri)
10.08.03.06 Maşini de îndoit, de curbat(tuburi, profile etc.)
10.08.03.0B Maşini pentru îndreptat (tuburi, profile etc.)
10.08.03.0B Maşini de tăiat coli
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10.08.03.0B Maşini de tăiat suluri
10.08.03.0B Maşini pentru profile
10.08.03.0B Maşini pentru profilat tuburi
10.08.03.0B Matriţe
10.08.03.0B Matriţe rotative
10.08.04.00 Calendere
10.08.04.0D Calendere pentru plastic
10.08.04.0E Calendere pentru lipirea şi glasarea hârtiei
10.08.04.0X Calendere pentru grâne
10.08.04.0X Calender
10.08.05.00 Maşina cilindrica pentru producerea hârtiei
10.08.05.0E Maşini pentru rularea/derularea hârtiei pe suluri
10.08.05.0E Maşini de producere a cartonului
10.08.05.0E Maşini de producere a cutiilor de carton
10.08.05.0E Maşini de producere a sacoselor de hârtie
10.08.05.0E Maşini de producere a plicurilor
10.08.05.0E Maşini folosite în prod. hârtiei(fără alte detalii)
10.08.05.0E Maşini de încreţit
10.08.05.0E Slotter - pentru tăieturi, fante
10.08.05.0E Maşini de producere a tuburilor din carton( dimensionare, tăiere pe dimensiuni)
10.08.05.0E Maşini cu cutit rotativ
10.08.05.0E Maşini de derulat
10.08.05.0E Cilindri în mişcare de du-te-vino
10.08.05.0E Stivuitor
10.08.05.0E Maşina de despachetat
10.08.05.0E Maşina de dimensionat
10.08.05.0E Maşina de îndosariat
10.08.05.0E Maşina de glasat
10.08.05.0E Alimentator automatic
10.08.05.0E Presa de dimensionat(cu cilindri)
10.08.05.0E Masa de fabricaţie
10.08.06.00 Cilindri, alte aparate(în afară celor de tipărit)
10.08.06.0B Maşini de polizat foi metalice
10.08.06.0B Maşini de lustruit vehicule, locomotive
10.08.06.0F Prese de călcat
10.08.06.0G Aparate pentru extensia pielii
10.08.06.0G Tabacarii
10.08.06.0H Maşini de modelare a produselor de panificaţie
10.08.06.0H Cilindri pentru întinderea(călcarea) confecţiilor
10.08.06.0H Maşini de modelare a pâinii
10.08.06.0H Rulou pentru aluat
10.08.06.0H Cilindri pentru cereale
10.08.06.0H Blender maşini pt. coperti din carton sau din lemn
10.08.06.0X Maşini pentru stratificarea lemnului
10.08.06.0X Uscatoare, uscătoare centrifugale
10.08.99.00 Alte maşini pentru dat forma materialelor
10.09.00.00 Maşini pt. dat forma materialelor - prin injecţie, extracţie, aspirare, rotire, fasonare,
topire, turnare
10.09.01.00 Injectoare, extractoare
10.09.01.0A Extractoare pentru cărămidă sau ţiglă
10.09.01.0A Maşini pentru producerea curenţilor de aer
10.09.01.0A Prese pentru cărămidă
10.09.01.0B Prese de injecţie sau extracţie(în metalurgie)
10.09.01.0B Presa pentru sinterizare
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10.09.01.0X Maşini de injecţie sau extracţie
10.09.01.0H Maşini pentru aluat
10.09.01.0H Maşini pentru unt
10.09.01.0H Maşini de cârnaţi, salamuri
10.09.01.0X Maşini de injecţie sau extracţie, prin lovire
10.09.01.0X Injector
10.09.01.0X Maşini de expandat, generatoare de spuma
10.09.01.0X Maşini pentru umflat/desumflat
10.09.01.0X Prese pentru desumflat
10.09.02.00 Maşini pentru presat, pentru afânat
10.09.02.0X Maşini şi prese pentru afânat
10.09.02.0D Maşini pentru retragere(scoatere)
10.09.02.0D Maşini pentru realizarea compoziţiei materialelor
10.09.02.0D Prese de vulcanizare
10.09.02.0H Prese pentru produse alimentare
10.09.02.0X Matrite pentru turnare la rece
10.09.02.0X Maşini de şpriţat aluatul, cremele-sub diverse forme
10.09.02.0X Matriţe pentru turnare la cald
10.09.02.0X Maşina de paletat
10.09.02.0X Prese-prin bătaie
10.09.03.00 Alte tipuri de maşini pentru presat, pentru afânat
10.09.04.00 Cuptor de ardere(de distrugere)
10.09.05.00 Furnal
10.09.06.00 Cuptor
10.09.07.00 Cuve, creuzete
10.09.08.00 Mulaje de sticla
10.09.09.00 Alte aparate de topit
10.09.09.0B Turnatorii(maşini)
10.09.09.0B Linotip
10.09.99.00 Alte maşini de dat forma materialelor, prin injecţie..
10.10.00.00 Maşini-instrumente(pentru tratarea suprafeţelor, nivelare, polizare, etc.)
10.10.01.00 Freze
10.10.01.0X Freze automate
10.10.01.0X Freze pentru muchiile suprafeţelor
10.10.01.0X Maşina de frezat
10.10.01.0B Maşina de divizat
10.10.01.0B Maşina de calibrat
10.10.01.0B Maşina de centrat
10.10.01.0B Raşcheta
10.10.02.00 Maşina de netezit
10.10.02.0B Maşini de modelare (a suprafeţelor)
10.10.02.0X Modelator
10.10.02.0X Maşina pentru caneluri
10.10.02.0X Maşina de netezit (planer)
10.10.02.0X Foarfece cu patru fete
10.10.03.00 Maşina pentru fante
10.10.03.0X Maşina pentru crestături
10.10.03.0X Maşina de găurit
10.10.03.0X Maşina pentru fante
10.10.03.0X Maşina pentru fante cu lanţ
10.10.04.00 Maşini de măcinat, ascuţit, forfecat
10.10.04.0A Strung pentru sticla
10.10.04.0A Fierăstrău pentru cărămidă, fierăstrău pentru sticlă
10.10.04.0X Râşnita cu disc
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10.10.04.0X Piuliţa pentru măcinat
10.10.04.0X Râşnita cu roata
10.10.04.0X Moara
10.10.04.0X Râşnita cu pendul
10.10.04.0X Râşnita cu fierăstrău
10.10.04.0X Tăietor cu disc fix
10.10.05.00 Rectificatoare de suprafaţă
10.10.05.0X Banc de şlefuit
10.10.05.0X Banc de rectificare
10.10.05.0X Rectificator cilindric sau plan
10.10.05.0X Lustruitor
10.10.06.00 Maşini de polizat
10.10.06.0D Maşina pentru polizat cauciucul
10.10.06.0G Maşina pentru polizat pielea
10.10.06.0X Polizor cu perie
10.10.06.0X Polizor fix
10.10.06.0X Polizor cu perie circulara
10.10.06.0X Polizor circular pentru finisajul suprafeţelor
10.10.06.0X Roata de polizat
10.10.06 0X Maşina de tamponat
10.10.06.0X Maşina de pulverizat sticla
10.10.06.0X Maşina de tamponat fixa
10.10.06.0X Maşina de tamponat fixa - cu curea fixa
10.10.07.00 Polizoare cu tambur
10.10.07.0X Polizor cu tambur
10.10.07.0X Tambur de polizat, de tamponat
10.10.08.00 Maşini pentru suprafeţe plane
10.10.08.0C Maşini pentru suprafeţe plane
10.10.09.00 Strunguri centrate
10.10.09.0X Strung fix
10.10.09.0X Strung cu arc
10.10.09.0X Strung orizontal
10.10.09.0X Strung centrat (glisant, cu fir, cu spirala, cu spin, cu arc, etc.)
10.10.09.0X Strung vertical
10.10.10.00 Strunguri automate şi strunguri răsturnate(cu burghiul fixat într-un punct superior
suprafeţei de lucru)
10.10.10.0X Strung automat
10.10.10.0X Strung pentru finisaj
10.10.10.0X Strung pivotant
10.10.10.0X Strung pentru joncţiuni
10.10.11.00 Strung cu burghiu rotativ
10.10.11.0X Maşina cu burghiu rotativ
10.10.11.0X Strung cu burghiu rotativ
10.10.12.00 Maşini de strunjit-cu ax
10.10.13.00 Maşini de găurit
10.10.13.0X Maşina de punctat
10.10.13.0X Maşina de găurit (columnar, radial, cu ax singular)
10.10.14.00 Alezoare
10.10.14.0X Alezoare(verticale şi orizontale)
10.10.14.0X Rectificatoare (verticale şi orizontale)
10.10.15.00 Alte aparate pentru tratarea suprafeţelor
10.10.15.0A Roata olarului
10.10.15.0B Electropolizor
10.10.15.0D Strung pentru reşapat
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10.10.15 0X Strung pentru lemn, strung pentru piele
10.10.99 00 Alte aparate pentru şlefuirea suprafeţelor
10.11.00.00 Maşini-unelte-pt fierăstrău
10.11.01.00 Fierăstrău circular
10.11.01.0X Fierăstrău circular
10.11.01.0X Fierăstrău lamelar, pentru fante şi caneluri
10.11.01.0X Fierăstrău pentru modelaj (traforaj)
10.11.01.0X Fierăstrău rotativ
10.11.02.00 Fierăstrău cu panglică, cu coardă
10.11.02.0X Fierăstrău cu panglică, cu coardă
10.11.02.0X Fierăstrău cu panglică, cu coarda-pentru despicat
10.11.03.00 Fierăstrău alternativ
10.11.03.0X Fierăstrău alternativ
10.11.03.0X Fierăstrău oscilant
10.11.03.0X Fierăstrău sabie
10.11.04.00 Alte tipuri de fierăstrău
10.11.04.0C Fierastran de dimensionat
10.11.04.0C Fierastrau cu panglica, pentru buşteni
10.11.99.00 Alte maşini - tip fierăstrău
10.12.00.00 Maşini-unelte - pentru tăiat, despicat, tuns (inclusiv cuţite de măcelărie, maşini de
tuns, cleşti pt. sarma, echipamente de întrerupere a oxigenului)
10.12.01.00 Prese de decupat, de perforat
10.12.01.0X Prese de decupat
10.12.01.0E Perforator pentru hârtie
10.12.01.0E Presa pentru tăierea şi marcarea hârtiei
10.12.01.0X Disc tăietor
10.12.01.0X Maşina de cioplit, de crestat
10.12.01.0X Maşina de perforat
10.12.01.0X Maşina de punctat
10.12.01.0X Presa de decupat( presa de tighelit)
10.12.01.0X Presa de punctat
10.12.02.00 Ghilotine
10.12.02.0X Ghilotina
10.12.02.0X Maşina de forfecat
10.12.02.0H Maşina pentru îndepărtat grăsimea
10.12.02.0X Maşina de cizelat
10.12.02.0X Maşina de tăiat pentru...
10.12.02.0H Maşina de feliat pâine şi prăjituri
10.12.02.0X Maşina de decojit
10.12.02.0X Maşina de separat în bucăţi
10.12.02.0H Maşina pentru tăiat peste
10.12.02.0H Maşina de decojit, maşina de desapat
10.12.02.0X Maşina de tocat, tocător
10.12.02.0X Răzătoare, raspa
10.12.02.0H Maşina pentru îndepărtat tendoanele şi nervurile
10.12.02.0X Maşina de feliat (cu lama la suprafaţă)
10.12.02.0H Maşina pentru tăiat aluatul
10.12.02.0X Tăietor cilindric
10.12.02.0X Maşina de tăiat în bucăţi(de aceeaşi dimensiune)
10.12.02.0X Ghilotina
10.12.02.0X Maşina de stanţat
10.12.02.0X Maşina de porţionat
10.12.02.0X Maşina de crestat
10.12.02.0X Foarfecă de gradină
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10.12.03.00 Tăietoare - crocodil(cu came de strângere)
10.12.03.0X Tăietor de muchii
10.12.03.0X Tăietor de fragmente metalice
10.12.03.0X Tăietor -crocodil
10.12.03.0X Tăietoare ne-mecanizate cu mâner sau pedala
10.12.04.00 Cizela cu lamela pivotanta
10.12.04.0X Feliator pentru..., feliator cu disc
10.12.04.0X Cizela cu discuri tăietoare
10.12.04.0X Maşina de cizelat cu role, cutit rotativ
10.12.05.00 Cizele (altele decât cizelele ne-portabile)
10.12.06.00 Maşina de sfâşiat
10.12.07.00 Fierăstrău cu lanţ
10.12.07.0X Fierăstrău fix cu lanţ
10.12.08.00 Feliator
10.12.08.0C Strung rotativ pentru furnir
10.12.08.0C Despicător de buşteni (pana)
10.12.08.0C Feliator- pentru lemn şi alte materiale
10.12.08.0X Maşina de despicat (lemnul)
10.12.09.00 Polizor
10.12.09.0C Polizor pentru lemn şi alte materiale
10.12.09.0C Maşina de aşchiat
10.12.09.0X Maşina de stanţat
10.12.10.00 Despicator
10.12.09.0G Maşina de transat
10.12.09.OG Maşina stratisicat (pielea de animale)
10.12.09.0G Maşina de ras (blanuri)
10.12.09.0G Maşina de tăiat
10.12.09.0G Cleşte pentru blanuri şi perii
10.12.09.0X Răzuitoare
10.12.09.0X Maşina de smirgheluit
10.12.09.0X Maşina de tuns
10.12.09.0X Maşina de şlefuit
10.12.11.00 Maşina de tăiat cu flacără
10.12.11.0X Maşina de tăiat cu flamă
10.12.11.0X Maşina de tăiat cu flacără
10.12.11.0X Tăietor de metale-la cald
10.12.11.0X Maşina de tăiat cu flacără
10.12.12.00 Maşina de tăiat cu laser
10.12.12.0X Laser
10.12.12.0X Mecanism cu laser
10.12.13.00 Maşina de tăiat cu jet de apa
10.12.13.0X Maşina de tăiat cu jet de lichid
10.12.14.00 Maşina de tăiat cu plasma
10.12.15.00 Alte aparate de tăiat
10.12.15.0X Cutter
10.12.15.0X Maşina de erodare cu scânteie, Maşina de electroerodare (cu bobina, cu electrozi)
10.12.15.0X Maşina de tăiat cu scânteie
10.12.99.00 Alte maşini de tăiat
10.13.00.00 Maşini pentru tratarea şi suprafeţele (curăţare, spălare, uscare, vopsire, tipărire)
10.13.01.00 Pulverizator de particule
10.13.01.0X Bloc de sticla
10.13.01.0X Cabina de pulverizare
10.13.01.0X Maşina de granulat
10.13.01.0X Distrugător
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10.13.01.0X Maşina de pulverizat (împrăştiat)
10.13.02.00 Aparatura de spălat
10.13.02.0A Maşina pentru spălat sticle
10.13.02.0X Maşina pentru spălat, degresat, uscat
10.13.01.0F Maşina pentru spălat şi uscat - cu solvenţi
10.13.01.0H Maşina pentru spălat legume
10.13.01.0X Spălător
10.13.01.0X Banda transportoare(în spălătorii)
10.13.01.0X Unelte de curăţat
10.13.01.0X Cuva(containerul) maşinii de spălat
10.13.01.0X Echipament de curăţenie
10.13.03.00 Maşini pentru uscarea suprafeţelor (exclusiv cuptoare de uscat)
10.13.04.00 Maşini pentru vopsire, imprimare
10.13.04.0X Maşini de tipărit
10.13.04.0X Maşini pentru lăcuit
10.13 04.0E Maşina de cusut Minerva
10.13.04.0E Darac
10.13.04.0E Presa de proba
10.13.04.0E Presa pentru imprimerie
10.13.04.0E Presa pentru îmbrăcăminte, pentru canapele
10.13.04.0E Presa pt. uscarea hârtiei (în procesul de fabricaţie)
10.13.04.0E Presa de echilibrare
10.13.04.0E Presa tipografica
10.13.05.00 Maşini cilindrice pentru vopsire, imprimare
10.13.05.0X Maşina de lăcuit (cu cilindri)
10.13.05.0X Maşina de imprimat(cu cilindri)
10.13.05.0X Maşina pentru serigrafie
10.13.05.0X Maşina de codificat
10.13.05.0X Maşina pentru pelicule
10.13.05.0X Umezitor de suprafeţe
10.13.05.0X Maşina de pre-imprimare(în fotografie)
10.13.05.0X Cuţit rotativ (pentru tăiere şi imprimare longitudinala)
10.13.05.0E Maşina pentru schite
10.13.06.00 Cabina de vopsire prin pulverizare
10.13.06.0X Cabina de vopsire prin pulverizare
10.13.06.0X Instalaţii pentru vopsire
10.13.06.0X Pistol de vopsit
10.13.07.00 Maşina pentru vopsit prin imersie
10.13.08.00 Maşina pentru vopsit, pentru dimensionat
10.13.08.0F Maşina de vopsit cu dispozitiv buretos (trafalet)
10.13.08.0F Maşina de egalizat
10.13.08.0F Maşina de vopsit prin tamponare
10.13.08.0F Maşina pentru finisarea pieilor de animale
10.13.08.0F Maşina de lipit
10.13.08.0F Maşina de gresat
10.13.08.0F Maşina de pârlit
10.13.08.0F Maşina de căptuşit
10.13.08.0F Maşina rotativa(pentru textile)
10.13.08.0F Maşina de brodat
10.13.08.0F Trafalet
10.13.08.0F Mercerizator
10.13.08.0F Maşina de polimerizat
10.13.08.0F Şabloane
10.13.08.0F Maşina pentru sanforisare
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10.13.08.0G Morişca (pentru spălătorii, tăbăcarii)
10.13.08.0G Tambur de tăbăcarie
10.13.08.0G Roata cu bătaie
10.13.08.0G Toba de tăbăcărie
10.13.08.0X Maşina de imprimat
10.13.08.0X Maşina de uscat
10.13.08.0X Maşina de barbotare
10.13.08.0X Morişca (pentru vopsitorii)
10.13.08.0X Maşina de impregnat
10.13.99.00 Alte aparate pentru curăţat, spălat, uscat, vopsit, imprimat, impregnat
10.14.00.00 Maşini pentru tratarea suprafeţelor-galvanizare, tratament electrolitic
10.14.01.00 Maşini pentru tratamente electrolitice
10.14.01.0X Echipamente pentru tratarea suprafeţelor (crom, cadmiu, nichel, cianuri)
10.14.02.00 Maşini pentru pulverizarea sau imersia în straturi
10.14.02.0X Echipamente pentru tratarea suprafeţelor (pentru galvanizare, cositorire, emailare)
10.14.02.0X Maşini de metalizat
10.14.03.00 Alte maşini pentru tratarea suprafeţelor
10.15.00.00 Maşini de asamblat(prin sudare, lipire, nituire, înşurubare, prin robineţi, conexiuni
electrice, coasere, prin cârlige)
10.15.01.00 Maşina pentru suduri de rezistenţă
10.15.01.0X Maşina pentru suduri de rezistenţă
10.15.01.0X Maşina de sudat
10.15.01.0X Maşina de sudat în puncte
10.15.01.0X Presa pentru sudura
10.15.02.00 Maşina de sudat cu flacără autogenă, cu oxiacetilena
10.15.02.0X Maşina de tăiat cu flacără (cu petrol sau gaz)
10.15.02.0X Maşina de tăiat cu flacără
10.15.02.0X Reglator de presiune(a flăcării tăietoare)
10.15.02.0X Lampa pentru sudat
10.15.02.0X Maşina de sudat cu flacără
10.15.02.0X Aparat de sudat cu flacără autogenă, cu oxiacetilenă
10.15.03.00 Maşina de sudat electrică
10.15.03.0X Dispozitiv de prins cablurile şi electrozii
10.15.03.0X Aparat de sudat cu arc electric
10.15.04.00 Maşina de sudat cu imersie
10.15.04.0X Maşina de sudat cu imersie
10.15.05.00 Maşina de lipit
10.15.05.0X Maşina pentru joncţiuni şi pentru lipit
10.15.05.0X Maşina de lipit
10.15.05.0X Maşina de sudat cu vid
10.15.06.00 Capsator
10.15.06.0X Capsator(exclusiv pentru procesul de împachetare)
10.15.06.0X Maşina de inserat
10.15.06.0X Maşina de inserat capse (exclusiv pentru procesul de împachetare)
10.15.07.00 Maşina pentru nituit
10.15.07.0X Maşina fixa pentru nituit
10.15.08.00 Maşina pentru înfiletat
10.15.08.0F Maşina de asamblat prin rotire
10.15.08.0F Cadru cu pivotare continua
10.15.08.0F Cadru de înfiletare
10.15.08.0F Maşina cu infiletare dubla
10.15.08.0F Maşina pentru înfiletat
10.15.08.0F Banc pentru înfiletare
10.15.08.0X Maşina de cablat
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10.15.09.00 Maşina de bobinat
10.15.09.0F Mosor
10.15.09.0F Maşini pentru derularea firelor textile de pe mosor
10.15.09.0F Maşini pt. derularea sau rularea ţesăturilor pe suluri
10.15.09.0F Aparate de măsura
10.15.09.0F Maşina de urzit
10.15.09.0F Maşina de tors
10.15.09.0F Maşina de control(textile)
10.15.09.0F Maşina de bobinat
10.15.09.0F Maşina de creponat
10.15.09.0F Maşina de ţesut
10.15.09.0F Maşina de gofrat
10.15.09.0F Maşina de torsionat (metale, sarma)
10.15.09.0F Maşina de derulat de pe suluri(metale, sarma)
10.15.10.00 Maşina pentru răsucirea cablurilor
10.15.10.0X Maşina pentru răsucirea cablurilor
10.15.10.0X Maşina de calibrare
10.15.10.0X Maşina de spiralat
10.15.10.0X Maşina pentru împletirea sârmei
10.15.10.0X Maşina de spiralat cabluri
10.15.10.0X Maşina pentru stabilopozi
10.15.11.00 Maşina de ţesut, tricotat
10.15.11.0B Maşina pentru confecţionarea plaselor metalice
10.15.11.0B Maşina de ţesut (metale)
10.15.11.0F Maşina de ţesut (textile)
10.15.11.0F Maşina de tricotat
10.15.11.0F Maşina de remaiat
10.15.11.0F Maşina de tricotat
10.15.12.00 Maşina de cusut
10.15.12.0E Maşina de brodat
10.15.12.0X Maşina de pliat
10.15.12.0X Maşina pentru întins (materialul)
10.15.12.0X Maşini pentru montat cap-coada
10.15.12.0X Maşini pentru reactivarea asamblărilor cap-coada
10.15.12.0X Maşini pentru fixarea spiralelor pe caiete
10.15.12.0X Împletitor de sarma
10.15.12.0X Maşini de cusut (exclusiv procesul de împachetare)
10.15.12.0X Maşini de înnodat (exclusiv procesul de împachetare)
10.15.99.00 Alte aparate pentru sudat, lipit, asamblat
10.15.99.0D Toate tipurile de maşini pentru lipirea plasticului
10.16.00.00 Maşini de împachetat
10.16.01.00 Maşini de umplere/de descărcare
10.16.01.0Y Aparate pentru spuma lichidă
10.16.01.0Y Maşini pentru măsurarea cantităţii(în procesul de împachetare)
10.16.01.0Y Controlor de nivel
10.16.01.0Y Aparate de alimentare
10.16.01.0Y Maşini pentru umplerea butoaielor
10.16.01.0Y Maşini pentru cântărirea produselor
10.16 01.0Y Maşina de comprimat
10.16.01.0Y Maşina pentru numerotat produsele
10.16.01.0Y Maşina pentru colete, pachete
10.16.01.0Y Maşina pentru controlul nivelului
10.16.01.0Y Decapsator de sticle
10.16.01.0Y Maşina de taiat, Maşina pt. tăiat recipiente, containere
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10.16.01.0Y Maşina de scos capace
10.16.01.0Y Maşina de deşurubat
10.16.01.0Y Maşina de distribuţie
10.16.01.0Y Maşina de descărcare (golire)
10.16.01.0Y Maşina de îmbuteliat
10.16.01.0Y Maşina de împachetat
10.16.01.0Y Maşina de împachetat îmbrăcăminte
10.16.01.0Y Maşina pentru modelarea produselor
10.16.01.0Y Maşina de spălat, de limpezit (în procesul de împachetare)
10.16.01.0Y Maşina de iluminat
10.16.01.0Y Maşina pentru fasonarea produselor
10.16.01.0Y Maşina pentru deschiderea containerelor
10.16.01.0Y Maşina de ceruit
10.16.01.0Y Maşini pentru cântărirea bunurilor
10.16.01.0Y Maşina de poziţionat
10.16.01.0Y Maşina de prelevare de probe (în procesul de împachetare)
10.16.01.0Y Maşina pentru caneluri
10.16.01.0Y Maşini pentru înclinat containere(în descărcare)
10.16.01.0Y Maşini pentru umplerea sticlelor
10.16.01.0Y Maşini pentru emailarea interiorului sticlelor, buteliilor, flacoanelor
10.16.01.0Y Maşini pentru uscarea recipientelor
10.16.01.0Y Maşini pentru umplere, pentru pus în sticle
10.16.01.0Y Maşini de sortat
10.16.01.0Y Maşini de împachetat, de ambalat
10.16.01.0Y Maşini de defiletat
10.16.01.0Y Maşini de umplut
10.16.01.0Y Maşini pentru pus în sticle
10.16.02.00 Maşini pentru pachete şi etichetare
10.16.02.0Y Maşini pt. închis butelii, sticle, maşini de pus dopuri
10.16.02.0Y Maşini de pus cepuri
10.16.02.0Y Maşini de capisonat
10.16.02.0Y Maşini de cusut (în procesul de împachetare)
10.16.02.0Y Maşina de stivuit
10.16.02.0Y Maşina de prins/desprins
10.16.02.0Y Maşina cu tubulatura (folosite în patiserii şi confecţii)
10.16.02.0Y Maşini de etichetat
10.16.02.0Y Maşini de strâns (de împreunat)
10.16.02.0Y Maşini de unit (de legat)
10.16.02.0Y Cititor de coduri (scanner)
10.16.02.0Y Maşini de legat
10.16.02.0Y Maşina de închis sticle
10.16.02.0Y Maşina de capsat
10.16.02.0Y Maşina de învelit în celofan
10.16.02.0Y Maşina de codificat
10.16.02.0Y Maşina de lipit şi pliat etichete
10.16.02.0Y Maşina pentru lipit cutii de carton şi saci
10.16.02.0Y Compostor
10.16.02.0Y Maşina pentru împachetat în piele
10.16.02.0Y Maşina pentru împachetarea caserolelor (cu produse alimentare)
10.16.02.0Y Maşina de desprins
10.16.02.0Y Decodor
10.16.02.0Y Maşina de depaletat
10.16.02.0Y Maşina pentru dezlipit etichete
10.16.02.0Y Maşina pentru dozat conţinutul în cutii
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10.16.02.0Y Maşina pentru dozat conţinutul în recipiente
10.16.02.0Y Maşina pentru dozat conţinutul în sticle
10.16.02.0Y Maşina de coletat
10.16.02.0Y Maşina de coletat/decoletat
10.16.02.0Y Maşina de prins/desprins
10.16.02.0Y Maşina pentru umplerea cutiilor de carton
10.16.02.0Y Maşina pentru lipirea cutiilor de carton şi a sacilor
10.16.02.0Y Maşina pentru lipit etichete
10.16.02.0Y Maşina pentru scos etichete
10.16.02.0Y Maşina de pliat
10.16.02.0Y Maşina de etichetat
10.16.02.0Y Maşina pentru sigilat(deseori prin cusături)
10.16.02.0Y Maşina pentru sigilat recipiente metalice
10.16.02.0Y Maşina pentru sigilat sticle
10.16.02.0Y Maşina pentru sigilat cutii şi saci de hârtie
10.16.02.0Y Maşina de legat
10.16.02.0Y Maşina de format, umplut+sigilat cutii+saci de hârtie
10.16.02.0Y Maşini pentru învelirea sticlelor
10.16.02.0Y Maşini pentru învelirea în huse de protecţie
10.16.02.0Y Maşini de imprimat(în procesul de împachetare)
10.16.02.0Y Maşini de marcat
10.16.02.0Y Maşini de scos banda
10.16.02.0Y Maşini pt. scos sarma (în procesul de despachetare)
10.16.02.0Y Maşini de paletat
10.16.02.0Y Maşini pentru aplicarea pielii pe pachete
10.16.02.0Y Maşini pentru plierea cutiilor de carton şi sacilor
10.16.02.0Y Maşini pentru plierea pliantelor
10.16.02.0Y Maşini pentru dezlipit, scos cauciucul(în procesul de despachetare)
10.16.02.0Y Maşini pentru scos dopuri speciale
10.16.02.0Y Maşini pentru scos bete
10.16.02.0Y Maşini pentru umplere (şi coasere)
10.16.02.0Y Maşini pentru umplerea recipientelor metalice
10.16.02.0Y Maşini pentru umplerea bomboanelor cu crema
10.16.02.0Y Maşini pentru umplerea cutiilor şi sacilor de hârtie
10.16.02.0Y Maşini pentru ambalarea în rulouri (tunele)
10.16.02.0Y Maşina de creponat ambalajul
10.16.02.0Y Maşina de cusut(în procesul de ambalare)
10.16.02.0Y Maşina pentru plasarea unui extra dop
10.16.02.0Y Maşina pentru împachetarea coletelor
10.16.02.0Y Maşina pentru etansiezat
10.16.02.0Y Maşina de încapsulat
10.16.02.0Y Maşina de etichetat
10.16.02.0Y Maşina de decapsulat
10.16.02.0Y Maşina pentru închis (recipiente)
10.16.02.0Y Maşina de marcat
10.16.02.0Y Maşina pentru pus cercuri la butoaie
10.16.02.0Y Maşina de cusut
10.16.02.0Y Maşina pt. scos sârma de prindere a dopurilor (la sticle)
10.16.02.0Y Maşina de paletat
10.16.02.0Y Maşina de pliat
10.16.02.0Y Maşina de cusut(fără umplere)
10.16.02.0Y Maşina de cusut pentru pachete
10.16.02.0Y Maşina de încărcat
10.16.03.0Y Maşini pentru umplerea sacilor
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10.16.03.0Y Maşina de umplere a sacilor
10.16.04.0Y Maşina de cusut, lipit ambalajele
10.16.04.0Y Capsator- utilizat în procesul de ambalare
10.16.04.0Y Maşina de pus banderole
10.16.04.0Y Maşina de legat sfori (folosită în procesul de ambalare)
10.16.04.0Y Maşina pentru prins clipsuri
10.16.04.0Y Maşina pentru insertia clipsurilor
10.16.04.0Y Maşina pentru ambalare- folosind cuie
10.16.04.0Y Maşina de cusut (folosită în procesul de ambalare)
10.16.04.0Y Maşini pentru barete (în procesul de ambalare)
10.16.04.0Y Maşini pt. fixarea capselor (în procesul de ambalare)
10.16.04.0Y Alte maşini de împachetat
10.17.00.00 Alte maşini industriale -specifice(diverse maşini de monitorizare şi testare)
10.17.01.00 Maşini de monitorizare şi testare
10.17.01.01 Maşini pt. dozarea cantităţii, balante (automate / manuale)- exclusiv cele utiliz. în
procesul de ambalare
10.17.01.02 Detector de metale
10.17.01.03 Maşini de măsurat, maşini detestat
10.17.01.04 Instrumente de măsura
10.17.02.00 Maşini diverse
10.17.02.01 Mecanism central
10.17.02.02 Maşina de cuplat(la energia electrica)
10.17.02.03 Maşini de fabricare a becurilor
10.17.02.04 Maşini-unelte (nespecificat tipul)
10.17.02.05 Maşina automată
10.17.02.06 Maşina de transfer
10.17.02.07 Robot
10.17.99.00 Alte tipuri de maşini pentru industrie - specifice
10.18.00.00 Maşini specifice, folosite în agricultura, care nu sunt clasificate anterior
10.18.01.00 Maşini de muls
10.18.99.00 Alte maşini folosite în agricultura
10.99.00.00 Alte maşini fixe şi echipamente din grupa 10, neprezentate mai sus
11.00.00.00 Sisteme de transmisie, transport şi depozitare -nespecificate
11.01.00.00 Sisteme de transmisie, transport şi depozitare -fixe -curele, benzi, cabluri,
transportoare, etc.
11.01.01.00 Transportoare pe lanţ
11.01.01.01 Lanţ de transmisie
11.01.01.02 Lanţ de transmisie (prin tragere)
11.01.01.03 Transmisie prin role
11.01.01.04 Role de transmisie
11.01.02.00 Curea de transmisie
11.01.02.01 Linie de transmisie
11.01.02.02 Transportor pe curele
11.01.02.03 Transportor pe curele - portabil
11.01.03.00 Spirale de transmisie
11.01.03.01 Transmisie cu înşurubare, sfredel
11.01.03.02 Alimentator de şuruburi
11.01.04.00 Scări rulante, covoare rulante
11.01.04.01 Scări rulante
11.01.04.02 Covoare rulante
11.01.05.00 Echipamente de transport suspendat
11.01.05.01 Telecabina, teleski, telescaun - pt. transp. persoanelor
11.01.05.02 Telecabina - pentru transportul materialelor
11.01.06.00 Alte tipuri de transportoare
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11.01.06.01 Paleţi transportori
11.01.06.02 Transportor pe role
11.01.06.03 Convector de aer
11.01.06.04 Tranportor aerian pe cablu
11.01.06.05 Tren aerian
11.01.06.06 Transportor de vibraţii
11.01.06.07 Transportor de oscilaţii
11.01.99.00 Alte tipuri de transportoare
11.02.00.00 Ascensoare, lifturi, macarale, scripeţi, pârghii
11.02.01.00 Ascensoare pentru produse
11.02.01.01 Ascensoare pentru persoane
11.02.01.02 Scripeţi
11.02.01.03 Echipamente pt. ridicare(nacele, platforme în urcare)
11.02.02.00 Mecanism pentru transportul încărcăturilor suspendate
11.02.02.01 Mecanisme suspendate pentru transportul vehiculelor, lift hidraulic
11.02.02.02 Ridicare prin pârghii
11.02.03.00 Alte tipuri de ascensoare
11.02.03.01 Dispozitive pentru ridicat găleata
11.02.03.02 Ascensor-încărcător
11.02.03.03 Ascensor-coborâtor
11.02.03.04 Maşina de urcat
11.02.03.05 Maşina pentru fixarea containerelor
11.02.03.06 Maşina pentru răsturnarea containerelor
11.02.99.00 Alte echipamente de urcat
11.03.00.00 Macarale fixe şi mobile, macarale montate pe vehicule, mecanisme pt. transportul
încărcăturilor suspendate
11.03.01.00 Macarale, punţi rulante
11.03.01.01 Macarale
11.03.01.02 Încărcător/descărcător acţionat manual
11.03.01.03 Punţi rulante, macarale portabile
11.03.01.04 Braţe de încărcare pe vehicule
11.03.02.00 Mulinete, balansoare
11.03.02.01 Mulinete, balansoare
11.03.99.00 Alte mecanisme pentru transportul încărcăturilor suspendate
11.04.00.00 Dispozitive mobile acţionate manual(conectate la o sursa de energie sau nu) - roabe,
vagoneţi etc.
11.04.01.00 Aparate pentru transportul încărcăturilor, fără urcare
11.04.01.01 Roabe
11.04.01.02 Vagonet acţionat manual
11.04.01.03 Transportoare înclinate, troller, cărucioare de bagaje
11.04.01.04 Transportor de paleţi
11.04.02.00 Motostivuitoare
11.04.02.01 Electrostivuitoare, ascensoare, stivuitoare cu şofer
11.04.02.02 Electrostivuitoare, ascensoare, stivuitoare cu operator
11.04.02.00 Alte dispozitive mobile acţionate manual
11.05.00.00 Echipamente de ridicare, de siguranţă, de susţinere şi diverse dispozitive acţionate
manual(inclusiv cârlige, funii)
11.05.01.00 Lanţuri, cabluri, funii, chingi, corzi elastice
11.05.02.00 Grinzi, cuve de excavator, solenoizi, electromagneţi, tampoane de absorbţie,
dispozitive de aspiraţie
11.05.03.00 Cârlige, dispozitive de prindere
11.05.04.00 Alte echipamente de ridicare
11.06.00.00 Sisteme de depozitare, echipamente de ambalare, containere (silozuri, tancuri,
containere, bazine) -fixe
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11.06.01.00 Silozuri, depozite de materiale -fixe
11.06.02.00 Tancuri, containere fixe, deschise
11.06.02.01 Bazine, piscine, eleştee, rezervoare - fixe
11.06.03.00 Tancuri, containere fixe, închise
11.06.03.01 Tancuri, containere(care nu sunt pentru gaz)
11.06.03.02 Tancuri, containere pentru gaz
11.06.04.00 Alte sisteme fixe de depozitare
11.07.00.00 Sisteme de depozitare, echipamente de ambalare, containere (silozuri, tancuri,
containere, bazine) -mobile
11.07.01.00 Containere, bene
11.07.01.0Y Containere, bene- mobile
11.07.99.00 Alte sisteme de depozitare - mobile
11.08.00.00 Accesorii de depozitare, rafturi, rasteluri, paleţi
11.08.01.00 Rafturi, rasteluri
11.08.01.0Y Rafturi, rasteluri
11.08.02.00 Paleţi
11.08.02.0Y Paleţi
11.08.99.00 Alte accesorii de depozitare
11.09.00.00 Ambalaje diverse, de mărime mica şi medie, mobile (containere diverse, sticle, lăzi,
extinctoare, etc.)
11.09.01.00 Containere micii(care nu sunt plasate pe vehicule)
11.09.01.0Y Containere mici (care nu sunt plasate pe vehicule)
11.09.02.00 Recipienţi, bidoane, butoaie, butelii(care nu sunt pentru gaz)
11.09.02.0Y Recipienţi, bidoane, butoaie, butelii(care nu sunt pentru gaz)
11.09.03.00 Butelii de gaz, aerosoli, extinctoare
11.09.03.0Y Butelii de gaz, aerosoli, extinctoare
11.09.04.00 Recipienţi flexibili
11.09.04.0Y Recipienţi flexibili, mici şi mari
11.09.05.00 Ustensile de depozitare (la rece)
11.09.05.00 Ustensile de depozitare (la rece)
11.09.06.00 Pubele, lăzi de gunoi
11.09.05.00 Pubele, lăzi de gunoi
11.09.99.00 Alte tipuri de ambalaje(inclusiv cutii goale sau pline)
11.99.00.00 Alte dispozitive pentru transmisie, transport şi depozitare -din grupa 11, neprezentate
mai sus
12.00.00.00 Vehicule de teren -nespecificate
12.01.00.00 Vehicule grele - pentru bunuri, pasageri
12.01.01.00 Camioane, remorci, semi-remorci pentru transport de bunuri
12.01.02.00 Autobuze, autocare: pentru persoane
12.01.99.00 Alte tipuri de vehicule grele
12.02.00.00 Vehicule uşoare - pentru bunuri, pasageri
12.02.01.00 Automobile
12.02.02.00 Camionete, furgonete
12.02.03.00 Tractoare rutiere
12.02.99.00 Alte tipuri de vehicule uşoare
12.03.00.00 Vehicule cu doua sau trei roti - motorizate sau nu
12.03.01.00 Motociclete, scooters
12.03.02.00 Biciclete, scooters
12.03.99.00 Alte vehicule cu doua sau trei roti
12.04.00.00 Alte vehicule de teren, ski-uri, role, patine cu rotile
12.04.01.00 Echipamente pentru deplasarea pe picioare(ski, role)
12.04.02.00 Alte tipuri de echipamente pentru deplasare(rutiera)
12.05.00.00 Alte vehicule de teren din grupa 12, neprecizate mai sus
13.00.00.00 Alte vehicule de transport -nespecificate
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13.01.00.00 Vehicule pentru transport feroviar, inclusiv trenuri suspendate: pentru bunuri
13.01.01.00 Trenuri, vagoane, etc.. pentru bunuri
13.01.02.00 Trenuri suspendate: pentru bunuri
13.01.99.00 Alte vehicule pentru transport feroviar: pt. bunuri
13.02.00.00 Vehicule pentru transport feroviar, inclusiv trenuri suspendate: pentru pasageri
13.02.01.00 Trenuri, trenuri de metrou, tramvaie, vagoane: pentru pasageri
13.02.02.00 Trenuri suspendate: pentru pasageri
13.02.99.00 Alte vehicule pentru transport feroviar: pentru persoane
13.03.00.00 Vehicule de transport nava-cargo
13.03.01.00 Transportatoare navale: cargo
13.03.02.00 Transportatoare navale: cargo - autopropulsate, împinse, remorcate
13.03.03.00 Barje
13.03.99.00 Alte vehicule de transport nava-cargo
13.04.00.00 Vehicule de transport naval-pentru pasageri
13.04.01.00 Bacuri: pentru pasageri
13.04.02.00 Vase de croaziera
13.04.99.00 Alte vehicule de transport naval-pentru pasageri
13.05.00.00 Vehicule de transport naval pentru pescuit
13.05.01.00 Vase pentru pescuit - la scara industriala
13.05.02.00 Vase pentru pescuit - la scara redusă
13.05.03.00 Vase pentru pescuit - la scara industriala sau la scară redusă, nespecificate
13.05.99.00 Alte vehicule de transport naval pentru pescuit
13.06.00.00 Vehicule aeriene: cargo
13.06.01.00 Avioane - cargo
13.06.02.00 Elicoptere: cargo
13.06.03.00 Baloane: cargo
13.06.99.00 Alte vehicule aeriene: cargo
13.07.00.00 Vehicule aeriene pentru pasageri
13.07.01.00 Avioane pentru pasageri
13.07.02.00 Elicoptere: pentru pasageri
13.07.03.00 Baloane: pentru pasageri
13.07.99.00 Alte vehicule aeriene: pentru pasageri
13.08.00.00 Alte vehicule de transport din grupa 13, neprezentate mai sus
14.00.00.00 Materiale, obiecte, produse, maşini sau componente ale vehiculelor - nespecificate
14.01.00.00 Materiale de construcţii -mari şi mici: prefabricate, componente, cadre, grinzi,
cărămizi, ţigle, etc.
14.01.01.00 Materiale de construcţii -mari
14.01.01.01 Elemente prefabricate (uşi, partiţii, ferestre)
14.01.01.02 Obloane, cofraje, cadre
14.01.01.03 Grinzi, bârne
14.01.02.00 Materiale de construcţii -mici
14.01.02.01 Cărămizi, ţigle
14.01.03.00 Diverse elemente
14.01.99.00 Alte materiale de construcţii
14.02.00.00 Componente de maşini şi vehicule: sasiuri, braţe de macara, pârghii, roti
14.02.01.00 Sasiuri, barăci mobile
14.02.02.00 Dispozitive pentru comanda maşinilor
14.02.03.00 Manivele, leviere
14.02.04.00 Roti
14.02.05.00 Anvelope
14.02.99.00 Alte componente ale maşinilor
14.03.00.00 Părţi/componente de maşini, unelte - părţi ale maşinilor (inclusiv fragmente şi aşchii
provenite din agentul material)
14.03.01.00 Piese de lucru
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14.03.02.00 Unelte, părţi ale uneltelor de pe maşini
14.03.01.00 Aşchii dintr-un polizor
14.03.02.00 Aşchii, fragmente dintr-o unealta
14.03.99.00 Alţi agenţi proveniţi dintr-o unealta sau parte de Maşina
14.04.00.00 Componente de asamblare: şuruburi, cuie, zăvoare
14.04.01.00 Şuruburi, zăvoare
14.04.02.00 Cuie, clame, clipsuri, nituri
14.04.99.00 Alţi agenţi de asamblare
14.05.00.00 Particule, praf, fragmente, aşchii şi altele
14.05.01.00 Fragmente, aşchii, cioburi
14.05.02.00 Particule, praf
14.05.99.00 Alte tipuri de particule, praf, fragmente, aşchii
14.06.00.00 Produse agricole(inclusiv seminţe, paie, alte produse agricole)
14.07.00.00 Produse pentru agricultura(inclusiv fertilizatori, hrana pentru animale)
14.07.01.00 Fertilizatori
14.07.02.00 Alimente
14.07.02.00 Produse pentru tratamente în agricultura(ierbicide, pesticide, fungicide...)
14.07.99.00 Alte produse pentru agricultura
14.08.00.00 Stocuri de produse (inclusiv obiecte şi ambalaje din zonele de depozitare)
14.08.01.00 Stocuri de substanţe, obiecte, agenţi
14.08.02.00 Cutii, diverse ambalaje
14.08.99.00 Alte stocuri de produse
14.09.00.00 Stocuri de produse -în role, bobine
14.10.00.00 Încărcături - transportate prin dispozitive mecanice, mecanisme de transmisie
14.11.00.00 Încărcături - transportate prin mecanisme suspendate
14.12.00.00 Încărcături - transportate cu mâna
14.99.00.00 Alte materiale, obiecte, produse, agenţi - din grupa 14, neprezentate mai sus
15.00.00.00 Substanţe chimice, explozive, radioactive, biologice - nespecificate
15.01.00.00 Substanţe caustice, corosive (solide, lichide sau gazoase)
15.02.00.00 Substanţe toxice, nocive (solide, lichide sau gazoase)
15.03.00.00 Substanţe inflamabile(solide, lichide sau gazoase)
15.03.01.00 Substanţe cu combustie spontană
15.03.02.00 Substanţe care pot produce gaze inflamabile, ca rezultat al reacţiei cu apa sau cu alte
substanţe
15.03.03.00 Combustibili
15.03.99.00 Alte substanţe inflamabile
15.04.00.00 Substanţe explozive, reactive (solide, lichide sau gazoase)
15.04.01.00 Amestecuri explozive
15.04.02.00 Substanţe natural sau pirotehnic explozive
15.04.03.00 Substanţe cu reacţie violentă în contact cu apa
15.04.99.00 Alte substanţe explozive
15.05.00.00 Gaze, vapori fără efecte specifice(inerte biologic, care produc asfixiere)
15.05.01.00 Gaze, vapori fără efecte specifice
15.05.02.00 Gaze, vapori fără efecte specifice (inerte biologic, care produc asfixiere)
15.05.99.00 Alte gaze, vapori fără efecte specifice
15.06.00.00 Substanţe radioactive
15.07.00.00 Substanţe biologice
15.07.01.00 Urină
15.07.02.00 Fecale
15.07.03.00 Sânge, plasmă, ser,
15.07.04.00 Lichide biologice, spermă, salivă, mucus, coloizi
15.07.05.00 Substanţe alergenice de origine biologică
15.07.06.00 Toxine
15.07.99.00 Alte substanţe biologice
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15.08.00.00 Substanţe, materiale - fără un risc specific (apă, materiale inerte)
15.99.00.00 Alte substanţe chimice, explozive, radioactive, biologice -din grupa 15, neprezentate
mai sus
16.00.00.00 Mecanisme-echipamente de siguranţă-nespecificate
16.01.00.00 Mecanisme de siguranţă -pe maşini
16.02.00.00 Dispozitive de protecţie -individuale
16.02.01.00 Protecţia capului
16.02.02.00 Protecţia respiratei
16.02.03.00 Protecţia ochilor
16.02.04.00 Protecţia corpului
16.02.05.00 Protecţia mâinilor
16.02.06.00 Protecţia picioarelor
16.02.99.00 Alte protecţii
16.03.00.00 Mecanisme şi echipamente de urgent
16.04.00.00 Alte mecanisme şi echipamente de siguranţă din grupa 16, neprezentate mai sus
17.00.00.00 Echipament de birou, echipament personal, echipament sportiv şi arme - nespecificate
17.01.00.00 Mobilier
17.02.00.00 Echipamente - calculatoare, aparatura de birou, copiatoare, comunicaţii
17.02.01.00 Calculatoare
17.02.02.00 Monitoare
17.02.03.00 Imprimante
17.02.04.00 Scanner
17.02.05.00 Fotocopiator
17.02.06.00 Echipamente de telefonie, fax, telefax
11.01.99.00 Alte calculatoare şi echipamente de birou automate
17.03.00.00 Echipament-didactic, de scris, de desenat-inclusiv maşini de scris, maşini de
stampilat, aparate de mărit, ceasuri de pontaj
17.03.01.00 Aparate de duplicat
17.03.01.01 Duplicator cu arc sau xenon
17.03.02.00 Echipament fotografic
17.03.02.01 Aparate de mărit
17.03.02.02 Role de film fotografic
17.03.03.00 Maşini de scris, imprimante, etc.
17.03.03.01 Maşini de scris
17.03.03.02 Maşini de imprimat etichete pentru adresa
17.03.03.03 Timbratoare
17.03.03.04 Maşina de pontaj
17.03.99.00 Alte echipamente pentru scris, desenat
17.04.00.00 Obiecte şi echipamente pentru sport şi jocuri
17.05.00.00 Arme
17.05.01.00 Arme de foc
17.05.02.00 Arme albe
17.05.99.00 Alte tipuri de arme
17.06.00.00 Obiecte personale, vestimentaţie
17.06.01.00 Diverse obiecte, creioane, stilouri, ochelari
17.06.02.00 Vestimentaţie
17.06.99.00 Alte obiecte personale
17.07.00.00 Instrumente muzicale
17.08.00.00 Aparatura casnica, ustensile, obiecte(uz ocupaţional)
17.09.00.00 Alte echipamente de birou, echipament personal, sportiv, arme - din grupa 17,
neprezentate mai sus
18.00.00.00 Organisme vii şi vieţuitoare -nespecificate
18.01.00.00 Arbori, plante, culturi
18.01.01.00 Butuci, trunchiuri
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18.01.02.00 Ciuperci
18.01.99.00 Alţi agenţi vegetali
18.02.00.00 Animale domestice şi de crescătorie
18.02.01.00 Nevertebrate
18.02.02.00 Peste
18.02.03.00 Amfibieni
18.02.04.00 Păsări
18.02.05.00 Mamifere domestice
18.02.05.01 Porcine
18.02.05.02 Bovine
18.02.05.03 Ovine
18.02.05.04 Cabaline
18.02.05.05 Câini, pisici
18.02.05.06 Şoareci, şobolani
18.02.99.00 Alte animale domestice şi de crescătorie
18.03.00.00 Animale sălbatice, insecte, şerpi
18.03.01.00 Paraziţi multicelulari
18.03.02.00 Insecte
18.03.03.00 Păianjeni
18.03.04.00 Şerpi
18.03.05.00 Nevertebrate, meduze, corali, etc.
18.03.06.00 Peşte
18.03.07.00 Amfibieni
18.03.08.00 Păsări
18.03.09.00 Mamifere
18.03.99.00 Alte animale sălbatice
18.04.00.00 Micro-organisme
18.04.01.00 Paraziţi unicelulari
18.04.02.00 Bacterii
18.04.03.00 Fermenţi şi drojdie
18.04.04.00 Alte micro-organisme
18.05.00.00 Agenţi virali infecţioşi
18.06.00.00 Oameni
18.07.00.00 Alte organisme şi forme de viata din grupa 18, neprezentate mai sus
19.00.00.00 Depozite de deşeuri -nespecificate
19.01.00.00 Depozite de deşeuri - de materii prime, materiale, produse, obiecte
19.02.00.00 Depozite de deşeuri - de substanţe chimice
19.03.00.00 Depozite de deşeuri - de substanţe biologice, plante, animale
19.03.01.00 Deşeuri provenite din laboratoare, spitale, etc
19.03.01.01 Sânge, urina, fecale
19.03.01.02 Reziduuri ale culturilor de celule şi culturi bacteriologice
19.03.01.99 Alte deşeuri provenite din laboratoare, spitale
19.03.02.00 Resturi animaliere
19.03.03.00 Resturi vegetale
19.03.99.00 Alte deşeuri biologice
19.99.00.00 Alte depozite de deşeuri din grupa 19, neprezentate mai sus
20.00.00.00 Fenomene fizice şi naturale, nespecificate
20.01.00.00 Fenomene fizice şi naturale - zgomote, radiaţii naturale(fulger, arc electric,
presurizare, depresurizare, presiune etc.)
20.02.00.00 Elemente naturale şi atmosferice
20.03.00.00 Dezastre naturale(inclusiv inundaţii, erupţii vulcanice, cutremure, refluxuri, incendii
etc.)
20.03.01.00 Elemente naturale(fulger, inundaţii, tornade) şi elemente atmosfere excepţionale
20.03.02.00 Cutremure, erupţii vulcanice
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20.03.03.00 Incendii
20.03.99.00 Alte dezastre naturale
20.99.00.00 Alte fenomene fizice şi naturale din grupa 20, neprezentate mai sus
99.00.00.00 Alţi agenţi materiali, neprezentaţi în aceasta clasificare
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