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Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare 
              în cadrul MĂSURII 6.2/6A 

 
 
Clasă  

CAEN Rev.2 Productie  Servicii 

1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile    

1320 Productia de tesaturi   

1330 Finisarea materialelor textile   

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare    

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile ( cu exceptia 
imbracamintei si lenjeriei de corp) 

  

1393 Fabricarea de covoare si mochete   

1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase   

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia 
confectiilor de imbracaminte 

  

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile    

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.   

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele    

1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru    

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de 
corp )   

  

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp    

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a   

1420 Fabricarea articolelor din blana    

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de 
galanterie  

  

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de 
imbracaminte 

  

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor    

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de 
harnasament 

  

1520 Fabricarea incaltamintei   

1610 Taierea si rindeluirea lemnului   

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn    

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri     
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1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru 
constructii  

  

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn    

1711 Fabricarea celulozei    

1712 Fabricarea hartiei si cartonului    

1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie 
si carton  

  

1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie 
sau carton  

  

1723 Fabricarea articolelor de papetarie    

1724 Fabricarea tapetului    

1729 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.    

1811 Tiparirea ziarelor    

1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.    

1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire   

1814 Legatorie si servicii conexe    

1820 Reproducerea inregistrarilor    
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor   

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază   

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază   

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare   

2030  
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor  

   

2041  

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere  
  

2042  Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)    

2052  Fabricarea cleiurilor    

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice   

2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi 
refacerea anvelopelor  

  

2219  Fabricarea altor produse din cauciuc    
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material 

plastic  
  

2222  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic    

2223  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii   

2229  Fabricarea altor produse din material plastic    

2311  Fabricarea sticlei plate    

2312  Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate    
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2313  Fabricarea articolelor din sticlă    

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 si 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    

2451  Turnarea fontei    

2452  Turnarea oţelului    

2453  Turnarea metalelor neferoase uşoare    

2454  Turnarea altor metale neferoase    

2571  Fabricarea produselor de tăiat   
2572  Fabricarea articolelor de feronerie    
2573 Fabricarea uneltelor    
2592  

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal     

2593  Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi 
arcuri  

  

2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea 
de nituri şi şaibe  

  

2599  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.    

2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea 
metalului  

  

2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.    

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine    

3102  Fabricarea de mobilă pentru bucătării   

3103 Fabricarea de saltele şi somiere    
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3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.    

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre 
preţioase  

  

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare    
3220  Fabricarea instrumentelor muzicale    
3230  Fabricarea articolelor pentru sport    
3240  Fabricarea jocurilor şi jucăriilor    
3291  Fabricarea măturilor şi periilor    
3299  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.    
3311  Repararea articolelor fabricate din metal    
3312 Repararea maşinilor   
3313  Repararea echipamentelor electronice şi optice    
3314  Repararea echipamentelor electrice    
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.    
3319  Repararea altor echipamente    

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase    
3812 Colectarea deşeurilor periculoase    

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor 
scoase din uz  pentru recuperarea materialelor  

  

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare    
4110 Dezvoltare promovare imobiliara   
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale    
4211   Lucrări de construcţii a drumurilor  şi 

autostrăzilor                                  
  

4212   Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane   
4213   Construcţia de poduri şi tuneluri    
4221   Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide   
4222   Lucrări de construcţii a proiectelor  utilitare pentru electricitate 

şi telecomunicaţii 
  

4299   Lucrări de construcţii a altor  proiecte inginereşti n.c.a.    
4311  Lucrări de demolare a construcţiilor    
4312  Lucrări de pregătire a terenului    
4313  Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii    

4321  Lucrări de instalaţii electrice    
4322  Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat   

4329  Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii    

4331  Lucrări de ipsoserie    

4332  Lucrări de tâmplărie şi dulgherie    
4333  Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor    

4334  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri    
4339  Alte lucrări de finisare    

4391  Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii   

4399  Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.    
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor   
5210 Depozitari    
5224 Manipulari    
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului   
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universal 

5320 Alte activitati postale si de curier   
5610 Restaurante   
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente    
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a   
5811 Activitati de editare a cartilor     
5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si 

similare  
  

5813 Activitati de editare a ziarelor    
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor    
5819 Alte activitati de editare   
5821   Activităţi de editare a jocurilor de  calculator   
5829   Activităţi de editare a altor produse software    
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de 

televiziune  
  

5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de 
televiziune  

  

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a 
programelor de televiziune   

  

5914 Proiectia de filme cinematografice   
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare 

muzicala  
  

6010   Activităţi de difuzare a programelor de radio   
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune   
6110  Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu    
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin 

satelit)  
  

6190  Alte activităţi de telecomunicaţii    
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat 

client)  
  

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei   
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de 

calcul  
  

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei  
 

  

6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi 
conexe  

  

6312  Activităţi ale portalurilor web  
 

  

6391  Activităţi ale agenţiilor de ştiri    
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a   
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract   
6910 Activitati juridice   
6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în 

domeniul fiscal  
  

7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative 
centralizate 

  

7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al 
comunicării  

  

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management    
7111  Activităţi de arhitectură   
7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea    
7120  Activităţi de testări şi analize tehnice    
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7311 Activităţi ale agenţiilor de  publicitate   
7312 Servicii de reprezentare media   
7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice   
7410 Activităţi de design specializat    
7420 Activităţi fotografice    
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)    
7500  Activităţi veterinare    

7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si 
echipament sportiv FARA LEASING 

  

7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)   

7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si 
gospodaresti n.c.a FARA LEASING 

  

7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru 
constructii FARA LEASING 

  

7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de 
birou (inclusiv calculatoare) FARA LEASING 

  

7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si 
bunuri tangibile FARA LEASING 

  

7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă   

7820  Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului    

7830  Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă   
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice   
7990 Alte servicii de rezervare şi  asistenţă turistică   
8010 Activitati de protectie si garda   
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare   
8030 Activitati de investigatii   
8110 Activităţi de servicii suport combinate    
8121  Activităţi generale de curăţenie a clădirilor    

8122  Activităţi specializate de curăţenie    

8129 Alte activităţi de curăţenie     

8130  Activităţi de întreţinere peisagistică   

8211 Activităţi combinate de secretariat    

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte 
activităţi specializate de secretariat  

  

8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)   

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor    

8292  Activităţi de ambalare    

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.    

8510 Învăţământ preşcolar   
8520 Învăţământ primar   
8531 Învăţământ secundar general   
8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional                 
8541 Învăţământ superior non-universitar   
8542 Învăţământ superior universitar   
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional   
8552 Învăţământ în domeniul cultural(limbi străine, muzică, teatru, 

dans,  arte plastice etc.) 
  

8553 Şcoli de conducere (pilotaj)   
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.   
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ   
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8610 Activităţi de asistenţă spitalicească   
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală   

8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată   

8623 Activităţi de asistenţă stomatologică   

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană   
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală    
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi 

pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 
  

8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii    
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.   
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)    
9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)    
9003 Activităţi de creaţie artistică   
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole    
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor    

9102 Activitati ale muzeelor   

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective 
de interes turistic 

  

9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor 
naturale 

  

9311 Activităţi ale bazelor sportive    
9312 Activităţi ale cluburilor sportive   
9313 Activităţi ale centrelor de fitness    
9319  Alte activităţi sportive    
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii     
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.   
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice    
9512  Repararea echipamentelor de comunicaţii   
9521  Repararea aparatelor electronice de uz casnic    
9522  Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor 

pentru casă şi grădină 
  

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele    

9524  Repararea mobilei şi a furniturilor casnice    

9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor    

9529  Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.    

9601  Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor 
din blană 

  

9602  Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare    

9603  Activităţi de pompe funebre şi similare    

9604  Activităţi de întreţinere corporală   

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.   

9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de 
personal casnic 

  

 
 

 

 

  


