
Pot participa la cursurile IT gratuite 

angajații cu contract individual de muncă ai 

societăților eligibile.  

Participarea este deschisă tuturor angajaților, fără 

nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, 

pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, 

vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infec-

tare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.  

Creșterea participării durabile a femeilor la ocuparea 

forței de muncă combate feminizarea sărăciei și re-

duce segregarea pe motive de gen.  

DOCUMENTE NECESARE 

 Adeverință de angajat (cu normă întreagă sau 

cu timp parțial), în una dintre regiunile proiec-

tului, la o întreprindere eligibilă și într-un do-

meniu de specializare inteligentă 

 Certificat Constatator (original sau copie certifi-

cată “conform cu originalul”) cu o activitate 

(principală sau secundară) într-unul din sectoa-

rele economice cu potențial competitiv identifi-

cate conform SNC  

 Declarație pe proprie răspundere a conducăto-

rului întreprinderii, completată cu o notă justifi-

cativă care prezintă legătura dintre activitatea 

întreprinderii și un domeniu de specializare in-

teligentă 

PARTICIPANȚI ELIGIBILI 

Sunt propuse 12 module de instruire a 20 ore:  

 
În funcție de nevoile angajatorilor și angajaților 

la fiecare serie de curs se vor alege 2 module 

(40 de ore în total) 

CERTIFICARE 

Participanții vor fi certificați la terminarea  

cursului prin diplomă de absolvire de  

Competențe Informatice emisă de către Agenția 

Națională a Calificărilor (ANC) și recunoscută de 

Ministerul Muncii și Ministerul Educației. 

Simbol Modul 

OB Concepte IT + SO Windows 

WB Word bază 

WM Word mediu 

WA Word avansat 

EB Excel bază 

EM Excel mediu 

EA Excel avansat 

PB PowerPoint bază 

PA PowerPoint avansat 

AB Access bază 

AA Access avansat 

IO Internet + Outlook 

întreprinderi din  

 județele Alba, Bihor, Sibiu Timiș 

 sectoare economice cu potențial competitiv  

 care își desfășoară activitatea în domenii de 

specializare inteligentă sau intenționează să-

și adapteze activitatea la aceste sectoare eco-

nomice/ domenii de specializare inteligentă  

vor fi sprijinite în îmbunătățirea competențelor și 

aptitudinilor TIC ale angajaților 

Sectoare economice cu potențial compe-

titiv (Strategia Națională pentru Competitivitate 

2015-2020): 

 Turism și ecoturism 

 Textile și pielărie 

 Lemn și mobilă 

 Construcții 

 Industrii creative 

 Tehnologia informației și comunicațiilor 

 Industria auto și componente 

 Procesarea alimentelor și băuturilor 

 Sănătate și produse farmaceutice 

 Energie și management de mediu 

 Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit 
acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii 

Domenii de specializare inteligentă 

(Strategia națională de cercetare, dezvoltare și ino-

vare 2014 – 2020): 

 Bio-economie  

 Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, 
spațiu și securitate  

 Energie, mediu și schimbări climatice  

 Eco-nano tehnologii și materiale avansate 

 Sănătate 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Proiect POCU/464/3/12/126668  ”PRECOMP - Pregătește-te să fii competitiv în domenii de specializare inteligentă” 

SOCIETĂȚI ELIGIBILE  CURSURI 



Prezentarea proiectului 

Obiectivul general:  

Promovarea ocupării sustenabile a forței de muncă 

din regiunile Centru, Vest și Nord-Vest , prin îmbu-

nătățirea competențelor și aptitudinilor TIC ale 

angajaților din societăți cu potențial competitiv 

identificate conform SNC, astfel încât să fie mai 

adaptabili la nevoile sectoarelor economice din 

care provin și să facă față provocărilor din domeni-

ile de specializare inteligentă conform SNCDI.  

Un număr de 720 de angajați (din care 10% anga-

jați peste 54-64 ani), fără deosebire pe criterii de 

sex, origine rasială sau etnică, religie sau convin-

geri, dizabilităţi, vârstă sau orientare sexuală, din 

cel puțin 36 de IMM-uri cu potențial competitiv 

identificate conform SNC, vor avea șansa de a-și 

îmbunătăți competențele digitale.  

Peste 90% dintre acești angajați vor reuși să obți-

nă certificatele de absolvire, dovada cunoștințelor 

și competențelor TIC actualizate și dezvoltate, ne-

cesare pentru adaptarea angajaților la dinamica 

sectoarelor economice competitive.  

Obiective specifice: 

OS.1 Stimularea angajatorilor din sectoarele cu 

potențial competitiv, identificate conform SNC, prin 

organizarea și desfășurarea de campanii de conști-

entizare, pentru dezvoltarea competențelor anga-

jaților lor, astfel încât aceștia să fie mai adaptabili 

la nevoile din domeniile de specializare inteligentă 

SNCDI. 

OS.2 720 de angajați din regiunile Centru, Vest și 

Nord-Vest beneficiază de programe de formare 

profesională 

OS.3 36 IMM-uri, identificate conform SNC, sunt 

sprijinite pentru formarea profesională a angajați-

lor, în regiunile Centru, Vest și Nord-Vest. 

OS.4 660 de angajați își validează competențele 

IT, în regiunile Centru, Vest și Nord-Vest. 

OS.5 3 IMM-uri identificate conform SNC, sunt 

sprijinite în vederea elaborării și introducerii unor 

programe de învățare la locul de muncă 

 

Pregătește-te să fii competitiv  

în domenii de specializare 

inteligentă!  

 

 

 

 

 

 

Cursuri IT gratuite  

pentru societăți cu potențial competitiv 
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Cursuri IT gratuite în județul Sibiu 

în vederea îmbunătățirii competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților  

din societăți cu potențial competitiv 

 

 

Soft Aplicativ și Servicii SA Sibiu, în parteneriat cu Asociația FORTI (Asociația centrelor de 

FORmare în domeniul Tehnologiei Informației), CTCE Alba Iulia și S.C. ETA2U S.R.L. Timişoara anunță 

începerea cursurilor în cadrul proiectului “PRECOMP - Pregătește-te să fii competitiv în domenii de 

specializare inteligentă”, începând cu luna februarie 2020.  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea ocupării sustenabile a forței de 

muncă prin îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor TIC ale angajaților din societăți cu potențial 

competitiv identificate conform SNC, astfel încât să fie mai adaptabili la nevoile sectoarelor 

economice din care provin și să facă față provocărilor din domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI. 

Grupul țintă pentru județul Sibiu 

180 angajați cu contract individual de muncă (norma întreagă sau parțială) ai companiilor 

care își desfășoară activitatea principală sau secundară în unul dintre sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC1 și în domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI2 sau în întreprinderi care intenționează să își adapteze activitatea principală sau secundară 

la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice cu potențial competitiv. 

 

Obiective specifice - pentru județul Sibiu:  

 stimularea angajatorilor prin organizarea și desfășurarea de campanii de informare;  

 180 de angajați care vor beneficia de programe de formare profesională;  

 9 IMM3 sprijinite pentru formarea profesională a angajaților; 

 minim 165 de angajați certificați.  

 Cursuri susținute în cadrul proiectului: 

 Cursurile propuse sunt cursuri de competențe IT bazate pe cele mai noi versiuni de aplicații 

disponibile (Windows 10, Office 2019), structurate pe mai multe niveluri de dificultate. 

În cadrul proiectului sunt propuse 12 module de instruire a câte 20 de ore fiecare modul.  

                                                 
1
 Strategia Naţională pentru Competitivitate 2015-2020 

2
 Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020 

3
 Întreprinderile mici şi mijlocii sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) au un număr 

mediu anual de salariaţi mai mic de 250;  b) realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 50 milioane de euro 
sau totalul activelor nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 milioane de euro, în conformitate cu ultimele situaţii financiare 
aprobate. Total active înseamnă active plus active circulante plus cheltuieli în avans. Sursa: Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare 



 

 
 

 

Nr. 

crt. 
Module 

1.  Concepte IT și SO Windows 10 

2.  Word inițiere 

3.  Word mediu 

4.  Word avansat 

5.  Excel inițiere 

6.  Excel mediu 

7.  Excel avansat 

8.  PowerPoint inițiere 

9.  Powerpoint avansat 

10.  Access inițiere 

11.  Access avansat 

12.  Internet și Outlook 

 Dintre aceste module se vor selecta două pentru fiecare serie de curs, la solicitările 

angajatorului și ale angajaților de exemplu word bază și excel bază sau excel bază și 

excel mediu sau excel mediu și excel avansat sau word mediu și excel mediu etc.  

Serii de curs: 

 Se vor forma 15 serii de curs. Cursurile vor începe din februarie 2020 și se vor 

desfășura în fiecare lună până în aprilie 2021, câte o serie de curs pe lună; 

 Seriile de curs vor fi de câte 10-14 cursanți; 

 Durata unui curs:  

• 10 zile a 4 ore/zi; 

• 40 ore pentru fiecare serie de curs, 20 ore pe modul. 

 După terminarea cursului, fiecare serie va susține un examen pentru certificarea 

competențelor. Certificarea competențelor se va face prin Diplomă de absolvire de 

Competențe Informatice emisă de către Agenția Națională a Calificărilor (ANC) și 

recunoscută de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Ministerul Educației 

Naționale. 

 Posibilitatea oferită prin proiect de a opta pentru modulele și nivelul de instruire adecvate 

necesităților, va permite companiilor să beneficieze la nivel maxim de instruirea angajaților.  

Trainingul se va desfășura cu cele mai noi versiuni de aplicații disponibile, ceea ce contribuie la 

anticiparea nevoilor viitoare de competențe.  

Completarea instruirii față-în-față cu facilitățile e-learning oferite de platforma electronică, 

unde cursanții vor avea acces la toate materialele educaţionale de care au nevoie: suport de curs, 

exerciţii şi teme practice, teste de antrenament, forum de discuţii, link-uri spre site-uri utile, ghidul 

cursantului, informații suport pentru evaluarea şi certificarea competenţelor etc., creează condițiile ca 

participanții să beneficieze la maxim de participarea în proiect.  



 

 
 

 

Fiecare cursant va avea la dispoziție: 

 calculator cu Microsoft Office 2019 instalat; 

 suport de curs tipărit; 

 acces la platforma e-learning pentru studiu individual (exerciții suplimentare, alte 

module); 

 servicii de coffee break.  

 

Ce întreprinderi sunt eligibile? 

Întreprinderile4 care pot să înscrie angajați la activitățile de formare propuse prin proiect 

trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

 să regăsească codul CAEN al activității principale sau secundare în Anexa 5 de mai jos, Lista 

codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională 

pentru Competitivitate 2014-2020. 

Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului în original sau o copie 

certificată “conform cu originalul”, valabil la data participării angajaților la curs este necesar 

pentru confirmarea codului  CAEN. 

 

 cel puțin o activitate din cadrul firmei să se regăsească într-unul din  domeniile, respectiv 

subdomeniile de specializare inteligentă corelat  cu sectorul competitiv: 

− domeniile și subdomeniile de specializare inteligentă aferente sunt precizate în 

Anexa 5 bis de mai jos, Lista domeniilor și subdomeniilor de specializare 

inteligentă și sănătate; 

− domeniu de specializare inteligentă poate fi identificat doar dintre domeniile 

corelate cu sectorul competitiv, corelația fiind prezentată în tabelul de mai jos. 

 Apartenența la unul dintre domeniile de specializare inteligentă identificate în SNCDI și 

prezentate în Anexa 5 bis este certificată pe baza unei declarații pe proprie răspundere a 

conducătorului întreprinderii care furnizează persoane angajate care compun grupul țintă al 

proiectului, completată cu o notă justificativă prin care se prezintă pe scurt legătura dintre 

activitatea/activitățile realizate în întreprindere și domeniul/domeniile de specializare inteligentă 

identificate în SNCDI. 

 

 

 

 

                                                 
4
Întreprinderea reprezintă orice formă de organizare a unei activităţi economice şi autorizată potrivit legilor în vigoare să 

facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obținerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, 
societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale 
autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Sursa:  Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiintării și 
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii actualizată   



 

 
 

 

Ce angajați sunt eligibili? 

 Angajați cu: 

• contract  individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial de muncă; 

• locul de muncă în regiunea de dezvoltare în care se implementează activitățile 

proiectului; 

• activitatea în unul dintre sectoarele economice cu potențial competitiv conform SNC și 

în unul dintre domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (cele identificate 

pentru întreprindere). 

 Este necesară adeverință de angajat în care să fie precizate cele de mai sus. 

Ce angajați nu sunt eligibili? 

 nu pot participa la activitățile de formare persoane care: 

• asigură managementul strategic al firmei; 

• ocupă poziții de management în întreprindere: manager general, director general, 

manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, 

manager de proiect, manager de linie; 

• sunt angajate în departamentul de resurse umane; 

• au calitatea de antreprenori. 

 

 Persoanele din grupul țintă eligibil care au calitatea de angajați trebuie să provină din 

întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele 

economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă 

conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau 

secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice cu potențial competitiv/ domniile de 

specializare inteligentă menționate anterior. 

 

Participarea este deschisă tuturor angajaților societăților eligibile, fără nici o deosebire, 

excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie 

socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare 

HIV, apartenență la o categorie defavorizată. 

Cursurile se vor desfășura în fiecare lună, începând din februarie 2020 și până în aprilie 2021, 

câte o serie de curs pe lună, în Sibiu la sediul firmei Soft Aplicativ și Servicii S.A. Sibiu, str. Someșului 

nr. 19, et. 1. 

Angajatorii care doresc ca angajații lor să beneficieze de cursurile gratuite de competențe IT 

din cadrul proiectului sunt rugați să ne contacteze.  

 Carmen Turtureanu, telefon: 0748 099427, 0269 210161 int.13, 

e-mail: turtureanu@sas-sibiu.ro 
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  Anexa 5 

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

 
Turism și ecoturism  
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare  
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată  
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere  
5590 Alte servicii de cazare  
7911 Activități ale agențiilor turistice  
7912 Activități ale tur-operatorilor  
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică  

Textile și pielărie  
1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile  
1320 Producția de țesături  
1330 Finisarea materialelor textile  
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare  
1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)  
1393 Fabricarea de covoare și mochete  
1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte  
1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile  
1399 Fabricarea altor articole textile  
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele  
1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele  
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)  
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp  
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.  
1420 Fabricarea articolelor din blană  
1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie  
1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte  
1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor  
1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament  
1520 Fabricarea încălțămintei  
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele  
4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate  
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile  
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei  
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate  
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate  
4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate  
4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe  
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele  
9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană  

Lemn și mobilă 
1610 Tăierea și rindeluirea lemnului  
1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn  



 

 
 

 

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri  
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții  
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn  
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale  
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine  
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătarii  
3103 Fabricarea de saltele și somiere  
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.  
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat  
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou  
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor  
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a  
9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice  

Industrii creative  
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental  
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  
3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase  
3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare  
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale  
3230 Fabricarea articolelor pentru sport  
3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor  
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere  
5811 Activități de editare a cărților  
5813 Activități de editare a ziarelor  
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor  
5819 Alte activități de editare  
5821 Activități de editare a jocurilor de calculator  
5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune  
5912 Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune  
5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune  
5914 Proiecția de filme cinematografice  
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală  
6010 Activități de difuzare a programelor de radio  
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune  
7111 Activități de arhitectură  
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste  
7311 Activități ale agențiilor de publicitate  
7312 Servicii de reprezentare media  
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice  
7410 Activități de design specializat  
7420 Activități fotografice  
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)  
8130 Activități de întreținere peisagistică  
9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)  
9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)  
9003 Activități de creație artistică  



 

 
 

 

9321 Bâlciuri și parcuri de distracții  
9329 Alte activități recreative și distractive  
9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor  

Industria auto și componente  
2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer  
2812 Fabricarea de motoare hidraulice  
2813 Fabricarea de pompe și compresoare  
2814 Fabricarea de articole de robinetări  
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie  
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat  
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier  
2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci  
2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de 

autovehicule  
2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule  
3020 Fabricarea materialului rulant  
3312 Repararea mașinilor  
3314 Repararea echipamentelor electrice  
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.  
3319 Repararea altor echipamente  
4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)  
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor  
4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule  
4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor  

Tehnologia informațiilor și telecomunicații  
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice  
2612 Fabricarea altor componente electronice  
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice  
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații  
2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație  
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optică  
2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice  
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice  
2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou  
4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului  
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații  
4666 Comerț cu ridicata al altor masini și echipamente de birou  
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine  
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate  
5829 Activități de editare a altor produse software  
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu  
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)  
6130 Activități de telecomunicații prin satelit  
6190 Alte activități de telecomunicații  
6201 Activități de realizare a software-ului la comandă  
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației  
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul  



 

 
 

 

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației  
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe  
6312 Activități ale portalurilor web  
6399 Alte activități de servicii informaționale  
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice  
9512 Repararea echipamentelor de comunicații  

Procesarea alimentelor și băuturilor  
1011 Producția și conservarea cărnii  
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre  
1013 Fabricarea produselor din carne  
1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor  
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor  
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume  
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor  
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor  
1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare  
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor  
1052 Fabricarea înghețatei  
1061 Fabricarea produselor de morărit  
1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon  
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie  
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor  
1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare  
1081 Fabricarea zahărului  
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase  
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei  
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor  
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate  
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice  
1089 Fabricarea altor produse alimentare  
1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice  
1102 Fabricarea vinurilor din struguri  
1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe  
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare  
1105 Fabricarea berii  
1106 Fabricarea malțului  
1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate  
5610 Restaurante  
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente  
5629 Alte activități de alimentație  

Sănătate și produse farmaceutice  
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază  
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice  
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie  
3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice  
4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice  
4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate  
4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate  



 

 
 

 

7500 Activități veterinare  
8610 Activități de asistență spitalicească  
8621 Activități de asistență medicală generală  
8622 Activități de asistență medicală specializată  
8623 Activități de asistență stomatologică  
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană  
8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală  
8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale  
8730 Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji 

singure  

Energie și management de mediu  
2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității  
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice  
2811 Fabricarea de motoare și turbine  
3512 Transportul energiei electrice  
3513 Distribuția energiei electrice  
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei  
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate  
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase  
3812 Colectarea deșeurilor periculoase  
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase  
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase  
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor  
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
3900 Activități și servicii de decontaminare  

Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii  
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie  
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie  

Construcții  
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară  
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale  
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor  
4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane  
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide  
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații  
4291 Construcții hidrotehnice  
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.  
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor  
4312 Lucrări de pregătire a terenului  
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții  
4321 Lucrări de instalații electrice  
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat  
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții  
4331 Lucrări de ipsoserie  
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie  
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților  
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri  
4339 Alte lucrări de finisare  



 

 
 

 

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții  
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 4521*  

Fabricarea materialelor de construcții  
2229 Fabricarea altor produse din material plastic  
2311 Fabricarea sticlei plate  
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate  
2313 Fabricarea articolelor din sticlă  
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă  
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică  
2320 Fabricarea de produse refractare  
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică  
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă  
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental  
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică  
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică  
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică  
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.  
2351 Fabricarea cimentului  
2352 Fabricarea varului și ipsosului  
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii  
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii  
2363 Fabricarea betonului  
2364 Fabricarea mortarului  
2365 Fabricarea produselor din azbociment  
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos  
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei  
2391 Fabricarea de produse abrazive  
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.  

 

Activități profesionale, științifice și tehnice  
7111 Activităţi de arhitectură  
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea  
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice  
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie  
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie  
Distribuție  
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată  
4941 Transporturi rutiere de mărfuri  
5020 Transporturi maritime și costiere de marfă  
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare  
5121 Transporturi aeriene de marfă  
5122 Transporturi spațiale  
5210 Depozitări  
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă  
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene  
5224 Manipulări  
5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal  



 

 
 

 

 

ANEXA 5 bis 

 
LISTA DOMENIILOR SI SUBDOMENIILOR DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ SI SĂNĂTATE  

 
1. BIOECONOMIE  

1.1. Agro-alimentare  
1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile şi optimizate nutrițional  
1.1.2. Dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol  
1.1.3. Adaptarea sectorului de zootehnie, medicină veterinară, pescuit, acvacultură şi sericicultură, la 

provocările secolului XXI  
1.1.4. Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier, creşterea competitivității acestuia şi a calităţii vieții  
1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de câmp adaptate impactului schimbărilor climatice 

globale  
1.2. Bioenergie – biogaz, biomasă, biocombustibil  
1.3. Biotehnologii  

1.3.1. Bionanotehnologii  
1.3.2. Biotehnologii de mediu  
1.3.3. Biotehnologii agro-alimentare  
1.3.4. Biotehnologii industriale  
1.3.5. Biotehnologii medicale şi farmaceutice  
1.3.6. Bioanaliza  

1.4. Știința medicamentului  
1.4.1. Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice  
1.4.2. Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în vederea dezvoltării de 

metode alternative, biorelevante, la metodele in vivo  
1.4.3. Forme farmaceutice cu acțiune sistemică, locală şi de transport la țintă şi tehnologiile aferente, 

pentru optimizarea profilului biofarmaceutic şi farmacocinetic  
1.4.4. Design molecular (bio) sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă  
1.4.5. Biodiversitatea și abordarea holistică a interrelației microorganismelor cu mediul, animalele și 

omul.  
1.4.6. Monitorizarea răspândirii transfrontaliere a microorganismelor înalt patogene cu potențial de 

răspândire în masă.  
2. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ŞI DE COMUNICAȚII, SPAȚIU ȘI SECURITATE  

2.1.1. 2.1.Tehnologii informaționale și de comunicații  
2.1.2. Analiza, managementul şi securitatea datelor de mari dimensiuni  
2.1.3. Internetul viitorului  
2.1.4. Tehnologii, instrumente și metode pentru dezvoltarea de software  
2.1.5. Calcule de înaltă performanță și noi modele computaționale  

2.2. Spațiu  
2.2.1. Aplicaţii spaţiale dedicate (Observarea Terrei, GNSS, Satcom)  
2.2.2. Aplicații spațiale integrate  

2.3. Securitate  
2.3.1. Metode şi tehnologii inovative pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei 

organizate, traficului ilegal de bunuri şi persoane  

 Cercetare în domeniile electronică, mecanică, fotonică, ICT, sisteme inteligente, 
nanotehnologie pentru dezvoltarea de echipamente de securitate  

2.3.2. Evaluarea şi reducerea riscului la dezastre – (modelarea şi simularea dinamicii sistemelor 
generatoare de hazard; dezvoltarea tehnicilor de monitorizare şi cartare interactive; optimizarea 



 

 
 

 

sistemelor rapide de evaluare şi luare a deciziei; dezvoltarea sistemelor suport de decizie în 
vederea integrării in reţelele europene; dezvoltarea unor soluţii inovative de protecție 
antiseismică, eficiente, funcționale şi economice pentru zonele seismice din România)  

2.3.3. Infrastructuri si servicii critice (creşterea rezilienţei si reducerii vulnerabilităţii sistemelor „Smart-
Grid”; protecția sistemelor de control industrial; securitatea informatică a infrastructurilor şi 
serviciilor critice; sistemele de intelligence)  

3. ENERGIE, MEDIU ŞI SCHIMBĂRI CLIMATICE  
3.1. Energie  

3.1.1. Creşterea eficienței energetice la generare, transport şi distribuție şi la consumator  
3.1.2. Resurse energetice convenţionale, neconvenţionale şi regenerabile  
3.1.3. Tehnologii inovative de stocare a energiei  
3.1.4. Tehnologii curate de producere a energiei pe baza combustibililor fosili  
3.1.5. Instalații energetice de generație nouă  

3.2. Mediu și schimbări climatice  
3.2.1. Utilizarea optimă a resurselor convenționale şi neconvenționale de apă  
3.2.2. Gestionarea riscului indus de schimbările climatice asupra resurselor  

3.3. Sisteme inteligente  
3.3.1. Oraşul inteligent  

4. ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE  
4.1. Echipamente de transport  

4.1.1. Noi generații de vehicule şi tehnologii ecologice şi eficiente energetic  
4.2. Echipamente pentru producerea de bioresurse  

4.2.1. Tehnologii, echipamente şi sisteme tehnice pentru producția de bioresurse  
4.3. Tehnologii de depoluare  

4.3.1. Tehnologii de depoluare şi valorificare a deşeurilor  
4.4. Materiale  

4.4.1. Substituția materialelor critice şi creşterea duratei de funcționare a materialelor prin acoperiri 
funcționale  

4.4.2. Materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii  
4.4.3. Materiale și tehnologii pentru sănătate  
4.4.4. Materiale pentru energie  
4.4.5. Materiale pentru dezvoltarea infrastructurii, construcțiilor și mijloacelor de transport  
4.4.6. Materiale avansate si tehnologii destinate aplicațiilor de nișă ale economiei  

5. SĂNĂTATE  
5.1. Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare şi prognostic în oncologie  
5.2. Diagnosticul rapid al bolilor infecțioase emergente și rare, identificarea unor markeri moleculari de 

monitorizare a răspândirii paneuropene  
5.3. Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață şi sănătate publică  
5.4. Medicină reproductivă, medicină materno-fetală şi perinatală  
5.5. Cercetarea bolilor neurodegenerative şi neuroinflamatorii  
5.6. Studierea si metode de diagnoză și tratament pentru cele mai răspândite cauze  
  



 

 
 

 

 

Corelația  

dintre sectoare economice cu potențial competitiv  

și domeniile de specializare inteligentă identificate în  

Strategia națională de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020 

 

Domenii  

de specializare inteligentă din 

Strategia CDI  

2014-2020 

Bio-

economie 

Tehnologia 

informațiilor  

și a 

comunicațiilor, 

spațiu și 

securitate 

Energie, 

mediu și 

schimbări 

climatice 

Eco-nano-

tehnologii și 

materiale 

avansate 

Sănătate 

Sectoare economice  

cu potențial competitiv 

Rol economic 

important și cu 

influență asupra 

ocupării 

Turism și ecoturism √  √  √ 

Textile și pielărie    √  

Lemn și mobilă    √  

Construcții √  √ √  

Industrii creative  √  √ √ 

Dinamică 

competitivă 

Industria auto și 

componente 
 √  √  

Tehnologia informației 

și comunicațiilor 
 √    

Procesarea 

alimentelor și a 

băuturilor 

√   √ √ 

Inovare, 

dezvoltare 

tehnologică și 

valoare adăugată 

Sănătate și produse 

farmaceutice 
√   √ √ 

Energie și 

management de 

mediu 

√ √ √   

Bioeconomie 

(agricultură, 

silvicultură, pescuit și 

acvacultură), 

biofarmaceutică și 

biotehnologii 

√  √ √ √ 

 




