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ANEXA 8 

 
Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare  

în cadrul Măsurii   6-M6.2.a/6A 

 

   n.c.a. : neclasificate 
altundeva 

* parte din  Sector cu potențial 
de creștere 

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

 

13   Fabricarea produselor 
textile 

   

 132   Producţia de ţesături     

  1320  Producţia de ţesături  1721 1722 1723 
1724 1725 
1830*  

1312   Numai pentru 
mestesug 

 133   Finisarea materialelor 
textile  

   

  1330  Finisarea materialelor 
textile  

1730 5271*  1313  Numai pentru 
mestesug 

 139   Fabricarea altor articole 
textile  

   

  1391  Fabricarea de metraje prin 
tricotare sau croşetare 

 1760 1830*  1391  Numai pentru 
mestesug 

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

1740*  1392  Numai pentru 
mestesug 

  1393  Fabricarea de covoare şi 
mochete  

1751  1393  Numai pentru 
mestesug 

  1394  Fabricarea de odgoane, 
frânghii, sfori şi plase  

1752*  1394  Numai pentru 
mestesuguri 

  1395  Fabricarea de textile 
neţesute şi articole din 

1753  1399*  Numai pentru 
mestesug 
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acestea, cu excepţia 
confecţiilor de 
îmbrăcăminte  

  1396  Fabricarea de articole 
tehnice şi industriale din 
textile  

1754*  1399*  Numai pentru 
mestesug 

  1399  Fabricarea altor articole 
textile n.c.a.  

1754* 3663*  1399*  Numai pentru 
mestesugu 

14    Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte  

   

       

 141   Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte, cu 
excepţia articolelor din 
blană 

   

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

1822  1410*  Textile și pielărie 
numai pentru 
mestesug 

  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 
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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 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 
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16    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  

   

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

1930* 2051* 
2052* 
3663*(alte pr. 
Manufacturiere)  

1629  Industrii creative  
(numai pentru 
mesteșug) 

20   Fabricarea substantelor si  
Produselor chimice 

   

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

   

  2041  Fabricarea săpunurilor, 
detergenţilor şi a 
produselor de întreţinere  

2451*  2023*  Industrii creative 
(numai pentru 
mesteșug) 

  2042  Fabricarea parfumurilor şi 
a produselor cosmetice 
(de toaletă)  

2452 2451*  2023*  Industrii creative 
(numai pentru 
mesteșug) 

       

23    Fabricarea altor produse 
din minerale nemetalice  

   

       

 231   Fabricarea sticlei şi a 
articolelor din sticlă 

   

  2313  Fabricarea articolelor din 
sticlă  

2613  2310*  Industrii creative 
(numai pentru 
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mesteșug) 

       

 233   Fabricarea materialelor 
de construcţii din argilă 

   

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

2640*  2392*  Industrii creative 
(numai pentru 
mesteșug) 

       

 234   Fabricarea altor articole 
din ceramică şi porţelan   

   

  2341  Fabricarea articolelor 
ceramice pentru uz 
gospodăresc şi 
ornamental  

2621  2393*  Industrii creative 
(numai pentru 
mesteșug) 
 

  2349  Fabricarea altor produse 
ceramice n.c.a.  

2625  2393*  Industrii creative 
(numai pentru 
mesteșug) 
 

 237   Tăierea, fasonarea şi 
finisarea pietrei  

   

  2370  
Tăierea, fasonarea şi 
finisarea pietrei   

2670  2396  Industrii creative 
(numai pentru 
mesteșug) 

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

   

       

 259   Fabricarea altor produse 
prelucrate din metal  

   

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

2875* 3162* 
3663*  

2599*  Industrii creative 
(numai pentru 
mesteșug) 

       

31    Fabricarea de mobilă     
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 310   Fabricarea de mobilă     

  3109  Fabricarea de mobilă 
n.c.a.  

3611* 3614*  3100*  Industrii creative 
(numai pentru 
mesteșug) 

       

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) 

  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) 

  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 

  3299  Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a.  

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

3290*  Industrii creative 
(numai pentru 
mesteșug) 

55   SECŢIUNEA I - HOTELURI    
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ŞI RESTAURANTE 

 552  Facilităţi de cazare pentru 
vacanţe şi perioade de 
scurtă durată 

   

55 552 5520 Facilitati de cazare pentru 
vacante si perioade de 
scurta durata 

5521* 5523* 5510* Pentru: 
- structuri de cazare 
functionale in cadrul 
fermelor 
  

56   Restaurante si alte 
activitati de servicii de 
alimentatie 

   

 561  
561 Restaurante 

   

  5610 5610 Restaurante 5530 5610 âPentru 
punct gastronomic 
local 

  5629 Alte servicii de 
alimentatie n.c.a. 

  Pentru 
punct gastronomic 
local 

93   Activitati sportive, 
recreative si distractive 

   

 932  Alte activităţi recreative 
şi distractive 

   

93 932  9329 Alte activitati recreative si 
distractive n.c.a. 

9234* 9272* 
9262* 

 Pentru ferme 
pedagogice 

 


