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Lista domeniilor de activitate eligibile 

Clasa 
CAEN 

Descrierea clasei CAEN 

1320 Producţia de ţesături 

1330 Finisarea materialelor 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. 

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 

1412 Fabricarea articolelor 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. 

1420 Fabricarea articolelor din blană 

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

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 

1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 

1520 Fabricarea încălţămintei 

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 

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

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2612 Fabricarea altor componente electronice 

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 

2652 Productia de ceasuri 

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 

2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

2680 Fabricarea suporturilor  magnetice şi optice destinate înregistrărilor 

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 

2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 

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. 

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 
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Clasa 
CAEN 

Descrierea clasei CAEN 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport 

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 

3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase 

3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

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

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare 

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

5590 Alte servicii de cazare 

5811 Activităţi de editare a cărţilor 

5812 Activităţi de editare 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 

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

5829 Activităţi de editare a altor produse software 

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5912 Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 

5914 Proiecţia de filme cinematografice 

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6312 Activităţi ale portalurilor web 

7111 Activităţi de arhitectură 

7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

7120 Activităţi de testare şi analize tehnice 

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

7312 Servicii de reprezentare media 

7410 Activităţi de design specializat 

7420 Activităţi fotografice 

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 

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 

9102 Activităţi ale muzeelor 

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic 

9311 Activităţi ale bazelor sportive 

9312 Activităţi ale cluburilor sportive 

9313 Activităţi ale centrelor de fitness 
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9319 Alte activităţi sportive 

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

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

 


