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ANEXA 7 

 
Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare  

în cadrul 19.2-5/6A 

Anexa 7  

   n.c.a. : neclasificate altundeva Investitii eligibile   
(constructii+ dotari+ 
utilaje) 

Investii eligibile( sunt 
eligibile numai 
cheltuielile cu 
achizitionarea 
utilajelor si dotarilor 
aferfente) 

 Grupă  Clasă  CAEN Rev.2   

   Fabricarea produselor textile    

 131  Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile   

  1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 
 
Cu excepţia inului, în stare brută, topit, 
meliţat,pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar 
netors; câlţi şi deşeuri de in (inclusiv deşeuri de fire 
şi material fibros garnetat)  
si a cânepii, în stare brută, 
topită,meliţată,pieptănată sau prelucrată în alt 
mod, dar netoarsă; câlţi şi deşeuri de cânepă 
(inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat 
 

✓   

 132   Producţia de ţesături    

  1320  Producţia de ţesături  ✓   

 133   Finisarea materialelor textile  ✓   

  1330  Finisarea materialelor textile  ✓   
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    ✓   

 139   Fabricarea altor articole textile  ✓   

  1391  Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare ✓   

  1392  Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu 
excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)  

✓   

  1393  Fabricarea de covoare şi mochete  ✓   

  1394  Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase  ✓   

  1395  Fabricarea de textile neţesute şi articole din 
acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte  

✓   

  1396  Fabricarea de articole tehnice şi industriale din 
textile  

✓   

  1399  Fabricarea altor articole textile n.c.a.  ✓   

    ✓   

   Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte  ✓   

    ✓   

 141   Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu 
excepţia articolelor din blană 

✓   

  1411  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele  ✓   

  1412  Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru 
lucru  

✓   

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

✓   

  1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp  ✓   

  1419  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi 
accesorii n.c.a.  

✓   

      

      

 143   Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin 
tricotare sau croşetare  

✓   

  1431  Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor 
şi articolelor de galanterie  

✓   

  1439  Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor 
articole de îmbrăcăminte  

✓   
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   Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din 
lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite  

  

      

 162   Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din 
alte materiale vegetale  

  

  1621  Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn  ✓   

  1622  Fabricarea parchetului asamblat în panouri  ✓   

  1624  Fabricarea ambalajelor din lemn  ✓   

  1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea 
articolelor din plută, paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

✓   

    ✓   

   Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie ✓   

 172   Fabricarea articolelor din hârtie şi carton  ✓   

  1721  Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a 
ambalajelor din hârtie şi carton  

✓   

  1722  Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, 
din hârtie sau carton  

✓   

  1723  Fabricarea articolelor de papetărie ✓   

  1724  Fabricarea tapetului  ✓   

  1729  Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.  ✓   

      

   Tiparirea si reproducerea pe suporturi a 
inregistrarilor 

 ✓  

 181  Tiparire si activitati de servicii conexe tiparirii  ✓  

  1811 Tiparirea ziarelor  ✓  

  1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.  ✓  

  1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire  ✓  

  1814 Legatorie si servicii conexe  ✓  

   Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice  ✓   

    ✓   
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 201   Fabricarea produselor chimice de bază, a 
îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea 
materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în 
forme primare  

✓   

  2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor ✓   

  2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de 
bază 

✓   

  2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase ✓   

    ✓   

      

 204   Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a 
produselor de întreţinere, cosmetice şi de 
parfumerie  

✓   

  2041  Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a 
produselor de întreţinere  

✓   

  2042  Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice 
(de toaletă)  

✓   

      

      

   Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a 
preparatelor farmaceutice  

  

 212   Fabricarea preparatelor farmaceutice  ✓   

  2120  Fabricarea preparatelor farmaceutice  ✓   

      

      

 236   Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos   ✓  

  2361  Fabricarea produselor din beton pentru construcţii  ✓  

  2362  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii  ✓  

  2365  Fabricarea produselor din azbociment   ✓  

  2369  Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos   ✓  
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   Industria metalurgică    

      

 243   Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară 
a oţelului  

  

  2431  Tragere la rece a barelor  ✓   

  2432  Laminare la rece a benzilor înguste  ✓   

  2433 Producţia de profile obţinute la rece  ✓   

  2434  Trefilarea firelor la rece  ✓   

    ✓   

   Industria construcţiilor metalice şi a produselor 
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii  

✓   

    ✓   

 251   Fabricarea de construcţii metalice  ✓   

  2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 
componente ale structurilor metalice  

✓   

  2512  Fabricarea de uşi şi ferestre din metal  ✓   

      

 257   Producţia de unelte şi articole de fierărie  ✓   

  2571  Fabricarea produselor de tăiat ✓   

  2572  Fabricarea articolelor de feronerie  ✓   

  2573 Fabricarea uneltelor  ✓   

      

   Fabricarea calculatoarelor şi a produselor 
electronice şi optice  

  

      

 261   Fabricarea componentelor electronice   ✓  

  2611  Fabricarea subansamblurilor electronice (module)   ✓  

  2612  Fabricarea altor componente electronice   ✓  
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 279   Fabricarea altor echipamente electrice   ✓  

  2790  Fabricarea altor echipamente electrice   ✓  

      

   Fabricarea de mobilă    

      

 310   Fabricarea de mobilă    

  3101  Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine  ✓   

  3102  Fabricarea de mobilă pentru bucătării ✓   

  3103  Fabricarea de saltele şi somiere  ✓   

  3109  Fabricarea de mobilă n.c.a.  ✓   

      

      

 329   Alte activităţi industriale    

  3291  Fabricarea măturilor şi periilor  ✓   

  3299  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  ✓   

      

   Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 
echipamentelor  

  

      

 331   Repararea articolelor fabricate din metal, 
repararea maşinilor şi echipamentelor  

 ✓  

  3311  Repararea articolelor fabricate din metal   ✓  

  3312  Repararea maşinilor  ✓  
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  3313  Repararea echipamentelor electronice şi optice   ✓  

  3314  Repararea echipamentelor electrice   ✓  

  3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor   ✓  

  3317 
 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de 
transport n.c.a. (numai repararea saretelor si a 
carutelor cu tractiune animala) 

 ✓  

  3319  Repararea altor echipamente   ✓  

   Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor  

  

      

 452   Întreţinerea şi repararea autovehiculelor   ✓  

  4520  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor   ✓  

   SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE   

      

 552  Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de 
scurtă durată 

✓   

  5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de 
scurtă durată 
- Numai pentru agropensiuni  
 

✓   

      

 553  Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere   

  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere  ✓  

  5530.11 Servicii asigurate în terenurile de camping.  ✓  

  5530.12 Servicii asigurate în parcurile pentru vehicule şi 
rulote. 

 ✓  

 559  Alte servicii de cazare ✓   

  5590 Alte servicii de cazare ✓   

   Restaurante şi alte activităţi de servicii de 
alimentaţie 
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 561  Restaurante ✓   

  5610 Restaurante* 
*Sunt eligibile doar restaurantele clasificate 
conform Ordinului 65/2013 pentru aprobarea 
normelor metodologice privind clasificarea 
structurilor de primire turistice, cu modificările şi 
completările ulterioare, din zonele cu potențial 
turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct 
de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse 
turistice, cu modificările și completările ulterioare . 

✓   

 562  Activitati de alimentatie (catering) pentru 
evenimente si alte servicii de alimentatie 

✓   

  5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru 
evenimente 

✓   

  5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a. ✓   

   SECŢIUNEA J -INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII   

   Activităţi de editare    

      

 581   Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi 
alte activităţi de editare   

 ✓  

  5811  Activităţi de editare a cărţilor  ✓  

  5812  Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste 
de adrese şi similare  

 ✓  

  5813  Activităţi de editare a ziarelor   ✓  

  5814  Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor   ✓  

  5819  Alte activităţi de editare   ✓  

   SECŢIUNEA M -ACTIVITĂŢI  PROFESIONALE, 
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE  

 ✓  
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   Activităţi juridice şi de contabilitate   ✓  

     ✓  

 692   Activităţi de contabilitate şi audit financiar; 
consultanţă în domeniul fiscal  

 ✓  

  6920  Activităţi de contabilitate şi audit financiar; 
consultanţă în domeniul fiscal  

 ✓  

      

   Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice    

      

 742   Activităţi fotografice    

  7420  Activităţi fotografice   ✓  

      

      

   Activităţi veterinare    

      

 750   Activităţi veterinare    

  7500  Activităţi veterinare  ✓   

 812   Activităţi de curăţenie    

  8121  Activităţi generale de curăţenie a clădirilor   ✓  

  8122  Activităţi specializate de curăţenie   ✓  

  8129  Alte activităţi de curăţenie    ✓  

   Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte 
activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor  

  

 823   Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor  

✓   

  8230  Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor  

✓   

      

   SECŢIUNEA R -ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, 
CULTURALE ŞI RECREATIVE  

  

      

   Activităţi de creaţie şi interpretare artistică   
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 900   Activităţi de creaţie şi interpretare artistică  ✓  

  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   ✓  

      

      

 932  Alte activităţi recreative şi distractive  ✓  

  9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii  ✓  

  9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.  ✓  

      

   SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII    

      

 952   Reparaţii de articole personale şi de uz 
gospodăresc  

 ✓  

  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.  

 ✓  

     ✓  

   Alte activităţi de servicii   ✓  

     ✓  

 960   Alte activităţi de servicii   ✓  

  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, cu exceptia  ✓  



 11 

inchirierii si vanzarii locurilor de veci  

  9604  Activităţi de întreţinere corporală  ✓  

  9609 Alte activitati de servicii n.c.a. 
Sunt eligibile doar serviciile pentru animale de 
companie, cum ar fi: adăpostire, îngrijire, relaxare și 
dresaj.  

 ✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


