
       
 

Anexa 7 – Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt 
eligibile la finanţare în cadrul Măsurii M19.7/6A 

 

 

Nr. 
ctr. 

Cod CAEN Sector punctat 

1.  1330 Finisarea materialelor textile  

2.  1391  Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare  

3.  1392  Fabricarea de articole confecţionate din textile 
(cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)  

Producție 

4.  1393  Fabricarea de covoare şi mochete  Producție 

5.  1394  Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase  Producție 

6.  1395  Fabricarea de textile neţesute şi articole din 
acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte  

Producție 

7.  1396  Fabricarea de articole tehnice şi industriale din 
textile  

Producție 

8.  1399  Fabricarea altor articole textile n.c.a.  Producție 

9.  1411  Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele  Producție 

10.  1412  Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru 
lucru  

Producție 

11.  1413  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp)  

Producție 

12.  1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp  Producție 

13.  1419  Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi 
accesorii n.c.a.  

Producție 

14.  1420  Fabricarea articolelor din blană   

15.  1431  Fabricarea prin tricotare sau croşetare a 
ciorapilor şi articolelor de galanterie  

Producție 

16.  1439  Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor 
articole de îmbrăcăminte  

Producție 

17.  1511  Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi 
vopsirea blănurilor  

 

18.  1512  Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi 
a articolelor de harnaşament  

Producție 

19.  1520  Fabricarea încălţămintei  Producție 

20.  1610  Taierea si rindeluirea lemnului  



       
 

21.  1621  Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn   

22.  1622  Fabricarea parchetului asamblat în panouri   

23.  1624  Fabricarea ambalajelor din lemn Producție 

24.  1623.     Fabricarea altor elemente de dulgherie si 
tamplarie, pentru constructii              

Productie 

25.  1629  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea 
articolelor din plută, paie şi din alte materiale 
vegetale împletite 

Producție 

26.  1721       Fabricarea hartiei si a cartonului ondulat si a 
ambalajelor din hartie si carton     

Productie 

27.  1729       Fabricarea altor articole din hartie si carton 
n.c.a 

 

28.  2041  Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a 
produselor de întreţinere  

Producție 

29.  2042  Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice 
(de toaletă)  

Producție 

30.  2341 Fabricarea articolelor ceramice de uz gospodaresc 
si ornamental 

 

31.  2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică Producție 

32.  2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse 
pentru construcţii, din argilă arsă 

Producție 

33.  2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a  

34.  3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine  Producție 

35.  3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii  Producție 

36.  3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.  

 

Producție 

37.  3250   Producția de dispozitive, aparate și instrumente 
medicale și stomatologice 

Producție 

38.  4120 Lucrari de constructii rezidentiale si 
nerezidentiale 

Servicii 

39.  4312 Lucrari de pregatire a  terenului Servicii 

40.  4520  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor  Servicii 

41.  5229       Alte activitati anexe transporturilor Servicii 

42.  5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade 
de scurtă durată  

Agroturism în cazul 
agropensiunilor/Servicii în 

cazul altor investiții  

43.  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere Activități 
recreative/sportive 



       
 

44.  5590 Alte servicii de cazare  

45.  5621 Activități de alimentație ( catering) pentru 
evenimente 

Servicii 

46.  5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.  

47.  5811 Activităţi de editare a cărţilor  

48.  5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste 
de adrese şi similare  

 

49.  5813 Activităţi de editare a ziarelor   

50.  5829 Activităţi de editare a altor produse software   

51.  6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă 
(software orientat client)  

 

52.  6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei  

53.  6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) 
a mijloacelor de calcul  

 

54.  6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia 
informaţiei  

 

55.  6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web 
şi activităţi conexe  

 

56.  6312 Activităţi ale portalurilor web   

57.  6910 Activitati juridice  

58.  6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; 
consultanta in domeniul fiscal 

 

59.  7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

 

60.  7500  Activităţi veterinare   

61.  7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri 
recreationale si echipament sportiv 

- cu exceptia activitatii de leasing 
operational 

Activități 
recreative/sportive 

62.  8621 Activităţi de asistenţă medicală generală Servicii 

63.  8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată Servicii 

64.  8623 Activităţi de asistenţă stomatologică Servicii 

65.  8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană 

Nu sunt eligibile pentru finanțare laboratoarele de 
radiologie si transportul pacientilor cu avionul. 

 

66.  8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicală  

67.  8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare  



       
 

n.c.a 

68.  9321 Balciuri si parcuri de distractii  Activități 

recreative/sportive 

69.  9311 Activitati ale bazelor sportive Activități 

recreative/sportive 

70.  9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.  Activități 

recreative/sportive 

71.  9601  Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi 
a produselor din blană 

 

72.  9602  Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare   

 


