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ANEXA 7 

 
Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare  

în cadrul submăsurii 3/6A  
Anexa 7 – sesiunea 2017 

   n.c.a. : neclasificate 
altundeva 

* parte din  Sector cu potențial de 
creștere / Prioritar  SIDD 
DD 

Diviziune  Grupă  Clasă  CAEN Rev.2 CAEN Rev. 1 ISIC 
Rev. 4 

 

11   Băuturi    

 1107 
 

 Producţia de băuturi 
răcoritoare nealcoolice; 
producţia de ape minerale şi 
alte ape îmbuteliate 

1598 
 

1104 
 

 

13   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 

1711 1712 1713 
1714 1715 1716 
1717 

1311 Textile și pielărie 
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de fire şi material fibros 
garnetat 
 

 133   Finisarea materialelor 
textile  

   

  1330  Finisarea materialelor textile  1730 5271*  1313  Textile și pielărie 
 

       

 139   Fabricarea altor articole 
textile  

   

  1391  Fabricarea de metraje prin 
tricotare sau croşetare 

 1760 1830*  1391  Textile și pielărie 

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

1740*  1392  Textile și pielărie 

  1393  Fabricarea de covoare şi 
mochete  

1751  1393  Textile și pielărie 

  1394  Fabricarea de odgoane, 
frânghii, sfori şi plase  

1752*  1394  Textile și pielărie 

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

1753  1399*  Textile și pielărie 

  1396  Fabricarea de articole 
tehnice şi industriale din 
textile  

1754*  1399*  Textile și pielărie 

  1399  Fabricarea altor articole 
textile n.c.a.  

1754* 3663*  1399*  Textile și pielărie 

       

14    Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte  

   

       

 141   Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte, cu excepţia 
articolelor din blană 
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  1411  Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte din piele  

1810*  1410*  Industrii creative (numai 
pentru mestesug)/Textile 
și pielărie 

  1412  Fabricarea de articole de 
îmbrăcăminte pentru lucru  

1821  1410*  Textile și pielărie 

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

1822  1410*  Textile și pielărie 

  1414  Fabricarea de articole de 
lenjerie de corp  

1823  1410*  Textile și pielărie 

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

1771* 1824*  1410*  Industrii creative (numai 
pentru mestesug)/Textile 
și pielărie 

       

 142   Fabricarea articolelor din 
blană  

   

  1420  Fabricarea articolelor din 
blană  

1830*  1420  Industrii creative (numai 
pentru mestesug)/Textile 
și pielărie  

       

 143   Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte prin tricotare 
sau croşetare  

   

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

1771*  1430*  Industrii creative (numai 
pentru mestesug)/Textile 
și pielărie  

  1439  Fabricarea prin tricotare sau 
croşetare a altor articole de 
îmbrăcăminte  

1772  1430*  Industrii creative (numai 
pentru mestesug)/Textile 
și pielărie  

       

15    Tăbăcirea şi finisarea 
pieilor; fabricarea 
articolelor de voiaj şi 
marochinărie, 
harnaşamentelor şi 
încălţămintei; prepararea şi 
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vopsirea blănurilor  

       

 151   Tăbăcirea şi finisarea pieilor; 
fabricarea articolelor de 
voiaj şi marochinărie şi a 
articolelor de harnaşament; 
prepararea şi vopsirea 
blănurilor  

   

  1511  Tăbăcirea şi finisarea pieilor; 
prepararea şi vopsirea 
blănurilor  

1910 1830*  1511  Industrii creative (numai 
pentru mestesug)/Textile 
și pielarie 

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

1920* 3663*  1512  Industrii creative (numai 
pentru mestesug)/Textile 
și pielărie 

       

 152   Fabricarea încălţămintei     

  1520  Fabricarea încălţămintei  1930*  1520  Industrii creative (numai 
pentru mestesug)/Textile 
și pielărie 

       

17   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  

2121  1702   

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

1754* 2122*  1709*   

  1723  Fabricarea articolelor de 
papetărie 

 2123 2222*  1709*   

  1724  Fabricarea tapetului  2124  1709*   
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  1729  Fabricarea altor articole din 
hârtie şi carton n.c.a.  

2125* 3663*  1709*   

       

22    Fabricarea produselor din 
cauciuc şi mase plastice  

   

       

 221   Fabricarea articolelor din 
cauciuc  

   

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

2511 2512  2211   

  2219  Fabricarea altor produse din 
cauciuc  

2513* 1930* 
3663*  

2219   

       

 222   Fabricarea articolelor din 
material plastic  

   

  2221  Fabricarea plăcilor, foliilor, 
tuburilor şi profilelor din 
material plastic  

2521*  2220*   

  2222  Fabricarea articolelor de 
ambalaj din material plastic  

2522  2220*   

  2223  Fabricarea articolelor din 
material plastic pentru 
construcţii 

 2523* 3663*  2220*   

  2229  Fabricarea altor produse din 
material plastic  

2524* 1930* 
3663*  

2220*   

       

23    Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice  

   

       

 231   Fabricarea sticlei şi a 
articolelor din sticlă 

   

  2311  Fabricarea sticlei plate  2611  2310*   

  2312  Prelucrarea şi fasonarea 
sticlei plate  

2612  2310*   
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  2313  Fabricarea articolelor din 
sticlă  

2613  2310*  Industrii creative (numai 
pentru mesteșug) 

  2314  Fabricarea fibrelor din sticlă  2614  2310*   

  2319 Fabricarea de sticlărie 
tehnică 

 2615*  2310*   

       

 232   Fabricarea de produse 
refractare  

   

  2320  Fabricarea de produse 
refractare  

2626  2391   

       

 233   Fabricarea materialelor de 
construcţii din argilă 

   

  2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor 
din ceramică 

 2630  2392*   

  2332  Fabricarea cărămizilor, 
ţiglelor şi altor produse 
pentru construcţii, din argilă 
arsă 

2640*  2392*  Industrii creative (numai 
pentru mesteșug) / 
Prioritar SIDD DD 

       

 239   Fabricarea produselor 
abrazive şi a altor produse 
din minerale nemetalice 
n.c.a.  

   

  2391  Fabricarea de produse 
abrazive  

2681*  2399*   

  2399  Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice, n.c.a.  

2682  2399*   

       

24    Industria metalurgică     

       

 243   Fabricarea altor produse 
prin prelucrarea primară a 
oţelului  

   

  2431  Tragere la rece a barelor  2731  2410*   

  2432  Laminare la rece a benzilor 2732  2410*   
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înguste  

  2433 Producţia de profile 
obţinute la rece  

2733 2811*  2410*   

  2434  Trefilarea firelor la rece  2734  2410*   

       

 245   Turnarea metalelor     

  2451  Turnarea fontei  2721 2751  2431*   

  2452  Turnarea oţelului  2752  2431*   

  2453  Turnarea metalelor 
neferoase uşoare  

2753  2432*   

  2454  Turnarea altor metale 
neferoase  

2754  2432*   

       

28    Fabricarea de maşini, utilaje 
şi echipamente n.c.a.  

   

       

 281   Fabricarea de maşini şi 
utilaje de utilizare generală 

   

  2811  Fabricarea de motoare şi 
turbine  

2911* 3430*  2811   

  2812  Fabricarea de motoare 
hidraulice  

2912* 2913*  2812   

  2813  Fabricarea de pompe şi 
compresoare  

2912*  2813*   

  2814  Fabricarea de articole de 
robinetărie  

2913*  2813*   

  2815  Fabricarea lagărelor, 
angrenajelor, cutiilor de 
vitezăşi a elementelor 
mecanice de transmisie  

2914*  2814   

       

 282   Fabricarea altor maşini şi 
utilaje de utilizare generală 
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  2821  Fabricarea cuptoarelor, 
furnalelor şi arzătoarelor 

 2921* 2971* 
2972*  

2815   

  2822  Fabricarea echipamentelor 
de ridicat şi manipulat  

2922* 3550*  2816   

  2823  Fabricarea maşinilor şi 
echipamentelor de birou 
(exclusiv fabricarea 
calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice)  

3001 3230* 
3612*  

2817  Tehnologia informațiilor  

  2824  Fabricarea maşinilor-unelte 
portabile acţionate electric  

2941*  2818   

  2825  Fabricarea echipamentelor 
de ventilaţie şi frigorifice, 
exclusiv a echipamentelor 
de uz casnic   

2923* 2971*  2819*   

  2829  Fabricarea altor maşini şi 
utilaje de utilizare generală 
n.c.a.  

2924*  2943* 
3320*  

2819*   

       

 283   Fabricarea maşinilor şi 
utilajelor pentru agricultură 
şi exploatări forestiere  

   

  2830  Fabricarea maşinilor şi 
utilajelor pentru agricultură 
şi exploatări forestiere  

2931* 2932* 
2953*  

2821   

       

 284   Fabricarea utilajelor pentru 
prelucrarea metalului şi a 
maşinilor-unelte  

   

  2841  Fabricarea utilajelor şi a 
maşinilor-unelte pentru 
prelucrarea metalului  

2862* 2942* 
3162*  

2822*   

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

2943* 2862*  2822*   
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 289   Fabricarea altor maşini şi 
utilaje cu destinaţie 
specifică 

   

  2891  Fabricarea utilajelor pentru 
metalurgie  

2951*  2823   

  2892  Fabricarea utilajelor pentru 
extracţie şi construcţii 

 2952* 2862*  2824   

  2893  Fabricarea utilajelor pentru 
prelucrarea produselor 
alimentare, băuturilor şi 
tutunului  

2953*  2825   

  2894  Fabricarea utilajelor pentru 
industria textilă, a 
îmbrăcămintei şi a pielăriei  

2954* 2956*  2826   

  2895  Fabricarea utilajelor pentru 
industria hârtiei şi cartonului  

2955*  2829*   

  2896  Fabricarea utilajelor pentru 
prelucrarea maselor plastice 
şi a cauciucului  

2956*  2829*   

  2899  Fabricarea altor maşini şi 
utilaje specifice n.c.a.  

2956* 3162* 
3320* 3340* 
3530* 3650* 
3663*   

2829*   

       

32    Alte activităţi industriale 
n.c.a.  

   

       

 321   Fabricarea bijuteriilor, 
imitaţiilor de bijuterii şi 
articolelor similare  

   

  3212  Fabricarea bijuteriilor şi 
articolelor similare din 
metale şi pietre preţioase  

3622 3350*  3211*  Industrii creative 
(numai pentru mesteșug) 
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  3213  Fabricarea imitaţiilor de 
bijuterii şi articole similare  

3661 3350*  3212  Industrii creative (numai 
pentru mesteșug) 

       

 322   Fabricarea instrumentelor 
muzicale  

   

  3220  Fabricarea instrumentelor 
muzicale  

3630*  3220  Industrii creative     
(numai pentru meșteșug) 

       

 323   Fabricarea articolelor 
pentru sport  

   

  3230  Fabricarea articolelor pentru 
sport  

3640*  3230   

       

 324   Fabricarea jocurilor şi 
jucăriilor  

   

  3240  Fabricarea jocurilor şi 
jucăriilor  
 
 

3650*  3240  Industrii creative     
(numai pentru meșteșug) 

 329   Alte activităţi industriale     

  3291  Fabricarea măturilor şi 
periilor  

3662  3290*  Industrii creative (numai 
pentru mesteșug) / 
Prioritar SIDD DD 

  3299  Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a.  

1810* 1824* 
1920* 2052* 
2211* 2524*  

3290*  Industrii creative 
(numai pentru mesteșug) 
/ 
Prioritar SIDD DD 

       

43    Lucrări speciale de 
construcţii  

   

       

 431   Lucrări de demolare şi de 
pregătire a terenului  
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  4311 Lucrari de demolare a 
constructiilor  

   

  4312 Lucrari de pregatire a 
terenului 

   

  4313  Lucrări de foraj şi sondaj 
pentru construcţii  

4512  4312*   

       

 432   Lucrări de instalaţii electrice 
şi tehnico-sanitare şi alte 
lucrări de instalaţii pentru 
construcţii  

   

  4321  Lucrări de instalaţii electrice  4531* 4534*  4321  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

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

 4531* 4533  4322  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

  4329  Alte lucrări de instalaţii 
pentru construcţii  

2922* 4532 
4534* 4531*  

4329  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

       

 433   Lucrări de finisare     

  4331  
Lucrări de ipsoserie  

4541  4330*  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

  4332  Lucrări de tâmplărie şi 
dulgherie  

2030* 2523* 
2812* 4542  

4330*  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

  4333  
Lucrări de pardosire şi 
placare a pereţilor  

4543  4330*  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

  4334  Lucrări de vopsitorie, 
zugrăveli şi montări de 
geamuri  

4544  4330*  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

  4339  Alte lucrări de finisare  4545*  4330*  Servicii pentru populația 
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din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

  4399 Alte lucrari speciale de 
constructii n.c.a. 

 

   

56   Restaurante şi alte activităţi 
de servicii de alimentaţie 

   

 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 . 

5530 5610 Prioritar SIDD DD 

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

   

  5621 Activitati de alimentatie   Prioritar SIDD DD 
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(catering) pentru 
evenimente 

  5629 Alte servicii de alimentatie 
n.c.a. 

  Prioritar SIDD DD 

       

   SECŢIUNEA J -INFORMAŢII 
ŞI COMUNICAŢII 

   

58    Activităţi de editare     

       

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

   

  5811  Activităţi de editare a 
cărţilor 

 2211* 7240*  5811  Industrii creative 

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

2211* 7240*  5812  Industrii creative / 
Prioritar SIDD DD 

  5813  Activităţi de editare a 
ziarelor  

2212 7240*  5813*  Industrii creative 

  5814  Activităţi de editare a 
revistelor şi periodicelor  

2213 7240*  5813*  Industrii creative 

  5819  Alte activităţi de editare  2215 2222* 
7240*  

5819  Industrii creative 

       

 582   Activităţi de editare a 
produselor software  

   

  5821  Activităţi de editare a 
jocurilor de calculator  

7221* 7240*  5820*  Industrii creative / 
Tehnologia informațiilor 

  5829  Activităţi de editare a altor 
produse software  

7221* 7240*  5820*  Industrii creative / 
Tehnologia informațiilor 

       

 602   Activităţi de difuzare a 
programelor de televiziune  

   

  6020  Activităţi de difuzare a 
programelor de televiziune  

9220*  6420* 
7240*  

6020  Industrii creative 
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62    Activităţi de servicii în 
tehnologia informaţiei  

   

       

 620   Activităţi de servicii în 
tehnologia informaţiei  

   

  6201  Activităţi de realizare a soft-
ului la comandă (software 
orientat client)  

7221* 7222* 
7240*  

6201  Industrii creative / 
Tehnologia informațiilor 
/ 
Prioritar SIDD DD 

  6202  Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

 7210 7222*  6202*  Industrii creative / 
Tehnologia informațiilor  
/ 
Prioritar SIDD DD 

  6203  Activităţi de management 
(gestiune şi exploatare) a 
mijloacelor de calcul  

7230*  6202*  Industrii creative / 
Tehnologia informațiilor 
/ 
Prioritar SIDD DD  
 

  6209  Alte activităţi de servicii 
privind tehnologia 
informaţiei  

3002* 7222* 
7260  

6209  Industrii creative / 
Tehnologia informațiilor 
/ 
Prioritar SIDD DD 

63    Activităţi de servicii 
informatice  

   

 631   Activităţi ale portalurilor 
web, prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web 
şi activităţi conexe  

  Tehnologia informațiilor 

  6311  Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web 
şi activităţi conexe  

7230* 7240*  6311  Tehnologia informațiilor 
/ 
Prioritar SIDD DD 

  6312  Activităţi ale portalurilor 
web  

7240*  6312  Tehnologia informațiilor 
/ 
Prioritar SIDD DD 
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 639   Alte activităţi de servicii 
informaţionale  

   

  6391  Activităţi ale agenţiilor de 
ştiri  

9240*  6391  ___ 

  6399  Alte activităţi de servicii 
informaţionale n.c.a  

7487*  6399   

       

75    Activităţi veterinare     

       

 750   Activităţi veterinare     

  7500  

Activităţi veterinare  

8520  7500  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 
 

       

77   Activitati de inchiriere si 
leasing 

   

 772  Activitati de inchiriere si 
leasing bunuri personale și 
gospodărești 

   

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

- cu exceptia 
activitatii de leasing 
operational 

   

       

   SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

   

       

86    Activităţi referitoare la 
sănătatea umană 

   

       

 862   Activităţi de asistenţă    
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medicală ambulatorie şi  

   stomatologică     

  8621  Activităţi de asistenţă 
medicală generală 

 8512*  8620*  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

  8622  Activităţi de asistenţă 
medicală specializată 

 8512*  8620*  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

  8623  Activităţi de asistenţă 
stomatologică 

 8513  8620*  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

 869  Alte activități referitoare la 
sănătatea umană 

   

  8690 Alte activități referitoare la 
sănătatea umană 
Nu sunt eligibile pentru 
finanțare laboratoarele de 
radiologie si transportul 
pacientilor cu avionul. 

  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

 871  Activitati ale centrelor de 
ingrijire medicală 

   

  8710 Activitati ale centrelor de 
ingrijire medicală 

  Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

 889  Alte activități de asistență 
socială, fără cazare 

   

  8899 Alte activități de asistență 
socială, fără cazare n.c.a 

  Prioritar SIDD DD 

   SECŢIUNEA R -ACTIVITĂŢI 
DE SPECTACOLE, 
CULTURALE ŞI RECREATIVE  

   

       

93    Activitati sportive, 
recreative si distractive 

   

 932  Alte activităţi recreative şi 
distractive 
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  9321 Bâlciuri şi parcuri de 
distracţii 

9233  Servicii pentru populația 
din spațiul rural 

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

9234* 9272* 
9262* 

 Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
Prioritar SIDD DD 

96    Alte activităţi de servicii     

       

 960   Alte activităţi de servicii     

  9602  Coafură şi alte activităţi de 
înfrumuseţare  

9302  9602  Servicii pentru populația 
din spațiul rural 

  9603  Activităţi de pompe funebre 
şi similare, cu exceptia 
inchirierii si vanzarii locurilor 
de veci  

9303  9603  Servicii pentru populația 
din spațiul rural 

  9604  Activităţi de întreţinere 
corporală 

9304*  9609*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


