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ANEXA 5 

 
Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare  

în cadrul măsurii  6/6A 
 

   n.c.a. : neclasificate altundeva * parte din  
Diviziune  Grupă  Clasă  CAEN Rev.2 CAEN Rev. 1 ISIC Rev. 4 

      
55   SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE   
      
 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  
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.   
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    
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 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  
      
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  
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 
7920 
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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*  

      
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  

      
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*  
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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  

  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.  

  

 


