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ANEXA 7 
 

Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare  
în cadrul măsurii 6/6A 

      
33    Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 

echipamentelor  
  

      
 331   Repararea articolelor fabricate din metal, repararea 

maşinilor şi echipamentelor  
  

  3311  Repararea articolelor fabricate din metal  2811* 2821* 2822* 2830* 
2861* 2862* 2863* 3550*  
2871* 2875* 2960* 3420*  

3311  

  3312  Repararea maşinilor  2911* 2912* 2913* 2914* 
2921* 2922* 2923* 2924* 
2932* 2931* 2941* 2942* 
2943* 2951* 2952* 2953* 
2954* 2955* 2956* 7250*  

3312  
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  3313  Repararea echipamentelor electronice şi optice  2924* 3110*  3162* 3210* 
3230* 3310* 3320 * 3340* 
3350*   

3313  

  3314  Repararea echipamentelor electrice  2971* 3110* 3120* 3162* 
3310* 3320*   

3314  

  3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor  3511* 3512*  3315*  

      

  3317 
 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport 
n.c.a. (numai repararea saretelor si a carutelor cu tractiune 
animala) 

3520* 3543* 3550*  3315*  

  3319  Repararea altor echipamente  1740* 1752* 2040*  2051* 
2513* 2521* 2524* 2615* 
2640* 2681* 3630* 3650*  

3319  

      
   SECŢIUNEA D -PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE 

ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER 
CONDIŢIONAT  

  

35   Energie electrică, gaz, abur și aer condiționat   
      
 353   Furnizarea de abur şi aer condiţionat    
  3530  Furnizarea de abur şi aer condiţionat  4030*  3530  



 3 

 
Exclusiv producerea de gheata, in scop alimentar sau 
nealimentar 
 

      
37   Colectarea şi epurarea apelor uzate   
 370  Colectarea şi epurarea apelor uzate   
  3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea si 

curatarea haznalelor si foselor septice si colectarea şi 
transportul apelor uzate menajere prin vidanje montate pe 
autoşasiu) 

  

      
38   Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de 

recuperare a materialelor  reciclabile  
  

      
 381   Colectarea deşeurilor    
  3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase  9002* 9003*  3811  

  3812  Colectarea deşeurilor periculoase  4011* 9002* 2330*  3812  

      
 382   Tratarea şi eliminarea deşeurilor    
  3821  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase  1450* 2415* 9002*  3821  

  3822  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase  9002* 2330*  3822  

      
 383   Recuperare  materialelor    
  3831  Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor 

scoase din uz  pentru recuperarea materialelor  
3710*  3830*  

  3832  Recuperarea materialelor reciclabile sortate  3710* 3720  3830*  

      
39    Activităţi şi servicii de decontaminare     
      
 390   Activităţi şi servicii de decontaminare    
  3900  Activităţi şi servicii de decontaminare  9003*  3900  
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43    Lucrări speciale de construcţii    
      
 431   Lucrări de demolare şi de pregătire 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  

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

 4531* 4533  4322  

  4329  Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii  2922* 4532 4534* 4531*  4329  

      
 433   Lucrări de finisare    
  4331  Lucrări de ipsoserie  4541  4330*  
  4332  Lucrări de tâmplărie şi dulgherie  2030* 2523* 2812* 4542  4330*  

  4333  Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor  4543  4330*  
  4334  Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri  4544  4330*  
  4339  Alte lucrări de finisare  4545*  4330*  
      
   SECŢIUNEA G -COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; 

REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR  
  

      
45    Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 

repararea autovehiculelor şi a motocicletelor  
  

      
 452   Întreţinerea şi repararea autovehiculelor    
  4520  Întreţinerea şi repararea autovehiculelor  5020*  4520  
      
   SECŢIUNEA H -TRANSPORT ŞI DEPOZITARE    
      
 494   Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare    
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  4941  Transporturi rutiere de mărfuri  6024*  4923*  
  4942 Servicii de mutare   
      
52    Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi    
      
 521   Depozitări    
  5210  Depozitări  

 
Cu excepţia activităţii de exploatare a spaţiilor de depozitare 
produse agro-alimentare, specializate* pentru anumite 
grupe de  produse listate în Anexa I la Tratatul de Instituire 
al Comunităţii Europene 
 si a  
Activităţii de depozitare a produselor forestiere 
nelemnoase. 
 
*Această categorie vizează silozurile, depozitele frigorifice, 
precum şi cele cu atmosferă controlată, etc.  la care 
managementul activităţii de depozitare este realizat în 
totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin AXA I a 
PNDR. Nu sunt finanţate prin  PNDR  investiţiile pentru 
depozitele cu caracter general în care, ocazional se pot 
depozita şi mărfuri agro-alimentare. 
 

6312  5210  

      
 522   Activităţi anexe pentru transporturi    
  5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă   

  5224  Manipulări  6311  5224  
  5229  Alte activităţi anexe transporturilor  6340*  5229  
      
53    Activităţi de poştă şi de curier    
 532   Alte activităţi poştale şi de curier    
  5320  Alte activităţi poştale şi de curier   6412  5320  
      
55   SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE   
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 553  Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere   
  5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere   
      
56   Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie   
 561  Restaurante   
  5610 Puncte gastronomice locale 

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 

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

  

  5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente   
  5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.   
   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  

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

2211* 7240*  5812  

  5813  Activităţi de editare a ziarelor  2212 7240*  5813*  

  5814  Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor  2213 7240*  5813*  

  5819  Alte activităţi de editare  2215 2222* 7240*  5819  

      
 582   Activităţi de editare a produselor software    
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  5821  Activităţi de editare a jocurilor de calculator  7221* 7240*  5820*  

  5829  Activităţi de editare a altor produse software  7221* 7240*  5820*  

      
 602   Activităţi de difuzare a programelor de televiziune    
  6020  Activităţi de difuzare a programelor de televiziune  9220*  6420* 7240*  6020  

      
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  

  6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei  7210 7222*  6202*  

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

7230*  6202*  

  6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei  3002* 7222* 7260  6209  

63    Activităţi de servicii informatice    

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

  

  6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi 
conexe  

7230* 7240*  6311  

  6312  Activităţi ale portalurilor web  7240*  6312  
      
 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  
      
   SECŢIUNEA M -ACTIVITĂŢI  PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI 

TEHNICE  
  

      
69    Activităţi juridice şi de contabilitate    
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 692   Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în 

domeniul fiscal  
  

  6920  Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în 
domeniul fiscal  

7412  6920  

      
70    Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor 

administrative centralizate; activităţi de management şi de 
consultanţă în management  

  

      
 702     

  7022  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management  7414* 0501*  7020*  

      
71    Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări  şi 

analiză tehnică 
  

      
 711   Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă 

tehnică legate de acestea  
  

  7111  Activităţi de arhitectură 7420*  7110*  
  7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de 

acestea  
7420*  7110*  

      
 712   Activităţi de testări şi analize tehnice    
  7120  Activităţi de testări şi analize tehnice  7430  7120  
73   Publicitate și activități de studiere a pieței   
 731  Publicitate   
  7311 Activitati ale agentiilor de publicitate   
74    Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice    
      
 741   Activităţi de design specializat    
  7410  Activităţi de design specializat  7487*  7410  

      
 742   Activităţi fotografice    
  7420  Activităţi fotografice  7481 9240*  7420  
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 743   Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)    
  7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)  7485*  7490*  
      
 749   Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.    
  7490  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.  

 
Cu excepţia:  
 

- activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică 
aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de 
întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei 
profesionale, dar neincluzând activităţile de 
brokeraj pentru bunuri imobiliare; 

- activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente 
pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete); 

- activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri 
imobiliare şi asigurări(pentru antichităţi, bijuterii 
etc.); 

- auditarea facturilor şi a rapoartelor privind 
mărfurile.  

6340* 7487*  7414* 7420* 
7460* 
 

7490*  

      
75    Activităţi veterinare    
      
 750   Activităţi veterinare    
  7500  Activităţi veterinare  8520  7500  
      
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 

  

 
78  

  
Activităţi de servicii privind forţa de muncă 

  

      
 781   Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă   
  7810  Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă  7450* 9272*  7810  
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 782   Activităţi de contractare, pe baze temporare, a 

personalului  
  

  7820  Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului  7450*  7820  
      
 783   Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă   
  7830  Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 7450*  7830  
      
79   Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte 

servicii de rezervare si asistenta turistica 
  

 791  Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor   
  7911 Activitati ale agentiilor turistice  6330 7911 
  7912 Activitati ale tur-operatorilor 6330 7912 
      
 799  Alte servicii de rezervare si asistenta turistica   
  7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 6330 

9232 
9234 
9262 
9272 

7920 

      
80    Activităţi de investigaţii şi protecţie    
 802   Activităţi de servicii privind sistemele de securizare    
  8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare   4531* 7460*  8020  

      
81    Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri    

 811   Activităţi de servicii suport combinate    

  8110  Activităţi de servicii suport combinate  7032* 7514*  8110  

      

 812   Activităţi de curăţenie    
  8121  Activităţi generale de curăţenie a clădirilor  7470*  8121  
  8122  Activităţi specializate de curăţenie  7470*  8129*  
  8129  Alte activităţi de curăţenie   9003* 7470*  8129*  
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82    Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor  

  

      
 821   Activităţi de secretariat şi servicii suport     
  8211  Activităţi combinate de secretariat  7485*  8211  
  8219  Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi 

alte activităţi specializate de secretariat  
7485* 6411*  8219  

      

 823   Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor  

  

  8230  Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor  

7487*  8230  

      
 829   Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.    
  8292  Activităţi de ambalare  7482  8292  
  8299  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  7485* 7487* 7513*  8299  

      

   SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ   

      
86    Activităţi referitoare la sănătatea umană   
      
 862   Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi    
   stomatologică    
  8621  Activităţi de asistenţă medicală generală  8512*  8620*  
  8622  Activităţi de asistenţă medicală specializată  8512*  8620*  
  8623  Activităţi de asistenţă stomatologică  8513  8620*  
 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. 

  

 871  Activitati ale centrelor de ingrijire medicală   
  8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicală   
 889  Alte activități de asistență socială, fără cazare   
  8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a   
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   SECŢIUNEA R -ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI 
RECREATIVE  

  

      
90    Activităţi de creaţie şi interpretare artistică   
      
 900   Activităţi de creaţie şi interpretare artistică   
  9001  Activităţi de interpretare artistică (spectacole)  9231* 9234*  9000*  
  9002  Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)  9231* 9232* 9234*  9000*  
  9003  Activităţi de creaţie artistică  9231* 9240*  9000*  
  9004  Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole  9232*  9000*  
      
93    Activitati sportive, recreative si distractive   
 931  Activitati sportive   
  9311 Activitati ale bazelor sportive 9621 9311* 
  9312 Activitati ale cluburilor sportive 9262* 9312 
  9313 Activitati ale centrelor de fitness 9304* 9311* 
  9319 Alte activitati sportive 9262* 9319 
      
 932  Alte activităţi recreative şi distractive   
  9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9233  
  9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9234* 9272* 9262*  
      
   SECŢIUNEA S - ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII    
      
95    Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz 

gospodăresc  
  

      
 951   Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de 

comunicaţii  
  

  9511  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice  7250*   
  9512  Repararea echipamentelor de comunicaţii  3220* 5274*   

      
 952   Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc    
  9521  Repararea aparatelor electronice de uz casnic  5272*  9521  
  9522  Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a 

echipamentelor pentru casă şi grădină 
2932* 5272*   9522  
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  9523  Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele  5271 5274*  9523  

  9524  Repararea mobilei şi a furniturilor casnice  3611* 3612* 3614*   

  9525  Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor  5273   
  9529  Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.  1740* 3630* 3640* 5274*   

      
96    Alte activităţi de servicii    
      
 960   Alte activităţi de servicii    
  9601  Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a 

produselor din blană 
9301  9601  

  9602  Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare  9302  9602  
  9603  Activităţi de pompe funebre şi similare, cu exceptia 

inchirierii si vanzarii locurilor de veci  
9303  9603  

  9604  Activităţi de întreţinere corporală 9304*  9609*  
  9609 Alte activitati de servicii n.c.a. 

Sunt eligibile doar serviciile pentru animale de companie, 
cum ar fi: adăpostire, îngrijire, relaxare și dresaj.  

  

 
 


