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Lista domeniilor de activitate eligibile - Capital de lucru 
 

Clasa CAEN Descrierea clasei CAEN 
1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii 

1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 

1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 

1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 

1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelorn.c.a. 

1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

1052 Fabricarea înghețatei 

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor si a produselor proaspete de patiserie 

1102 Fabricarea vinurilor din struguri 

1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe 

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii 

1520 Fabricarea încălțămintei 

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

1811 Tiparirea ziarelor 

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 

1814 Legătorie şi servicii conexe 

1820 Reproducerea înregistrărilor 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport 

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale 

4634 Comerț cu ridicata al băuturilor 

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile 

4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie 

4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat 

4649 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor 

4719 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare 

4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine 

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate 

4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate 

4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate 

4754 Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate 

4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate 

4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 

4763 Comenzi cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice 

4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor si jucăriilor, în magazine specializate 

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice in magazine specializate 

4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, în magazine specializate 

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor si semințelor 

4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate 

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

4932 Transporturi cu taxiuri 

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. 

4941 Transporturi rutiere de marfuri 

4942 Servicii de mutare 

5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri 

5020 Transpoturi maritime si costiere de marfa 

5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare 

5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare 

5110 Transporturi  aeriene de pasageri 

5121 Transporturi aeriene demarfa 

5210 Depozitari 

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5222 Activităţi de servicii anexe transporturilorpe apă 

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 

5224 Manipulari 

5229 Alte activitati anexe transporturilor 

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 
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Clasa CAEN Descrierea clasei CAEN 
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere 

5590 Alte servicii de cazare 

5610 Restaurante 

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente 

5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a. 

5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 

5811 Activități de editare a cărților 

5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare 

5813 Activitati de editare a ziarelor 

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor 

5819 Alte activitati de editare 

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator 

5829 Activitati de editare a altor produse software 

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

5912 Activităţi post-producţie 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 

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio 

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 

6130 Activități de telecomunicații prin satelit 

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

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

6202 Activități de consultanta in tehnologia informatiei 

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6312 Activităţi ale portalurilor web 

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 

7220 Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

7312 Servicii de reprezentare media 

7320 Activitati de sondare a pietei si de sondare a opiniei publice 

7410 Activităţi de design specializat 

7420 Activităţi fotografice 

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 

7711 Activitati de inchiriere si leasing de autoturisme si autovehicule rutiere usoare 

7721 Activități de închiriere și leasing bunuri recreaționale 

7722 Inchirierea de casete video si discuri 

7911 Activităţi ale agenţiilor turistice 

7912 Activităţi ale tur-operatorilor 

7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

8230 Activităţi de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 

8510 Învăţământ preşcolar 

8520 Învăţământ primar 

8531 Învăţământ secundar general 

8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 

8541 Învăţământ superior non- universitar 

8542 Învăţământ superior universitar 

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 

8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice,etc.) 

8553 Şcoli de conducere (pilotaj) 

8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 

8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 

9003 Activităţi de creaţie artistică 

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 

9102 Activităţi ale muzeelor 

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

9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale 

9313 Activități ale centrelor de fitness 

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

9602 Coafura si alte activități de înfrumusețare 

9603 Activități de pompe funebre si similare 

9604 Activități de întreținere corporala 

9609 Alte activități de servicii 
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