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Coduri CAEN de 95 Puncte – Femeia Antreprenor 

 

CAEN DESCRIERE 
1012 1012 - Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 

1020 1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 

1039 1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 

1072 1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de 
patiserie 

1073 1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 
1081 1081 - Fabricarea zaharului 

1082 1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 
1083 1083 - Prelucrarea ceaiului si cafelei 
1084 1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor 

1089 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

1092 1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 

1107 1107 - Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape 
imbuteliate 

1310 1310 - Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 

1320 1320 - Producția de tesaturi 

1392 1392 - Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excepția imbracamintei si lenjeriei de 
corp) 

1395 1395 - Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu excepția confectiilor de 
imbracaminte 

1399 1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a. 

1412 1412 - Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru 

1414 1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp 

1419 1419 - Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 

1439 1439 - Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 

1512 1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 

1520 1520 - Fabricarea incaltamintei 

1621 1621 - Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 

1623 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru construcții 

1624 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn 

1629 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte 
materiale vegetale impletite 

1722 1722 - Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 

1723 1723 - Fabricarea articolelor de papetarie 

1729 1729 - Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a 

2013 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza 

2016 2016 - Fabricarea materialelor plastice in forme primare 
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2020 2020 - Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice 

2030 2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor 

2041 2041 - Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere 

2042 2042 - Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 

2059 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 

2110 2110 - Fabricarea produselor farmaceutice de baza 

2120 2120 - Fabricarea preparatelor farmaceutice 

2219 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc 

2312 2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate 

2332  2332 - Fabricarea cărămizilor, tiglelor si a altor produse pentru construcții, din argila arsa 

2352 2352 - Fabricarea varului si ipsosului 

2361 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții 

2364 2364 - Fabricarea mortarului 

2369 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos 

2370 2370 - Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei 

2399 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 

2410 2410 - Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 

2433 2433 - Producția de profile obținute la rece 

2442 2442 - Metalurgia aluminiului 

2443 2443 - Producția plumbului, zincului si cositorului 

2453 2453 - Turnarea metalelor neferoase usoare 

2512 2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal 

2529 2529 - Producția de rezervoare, cisterne si containere metalice 

2561 2561 - Tratarea si acoperirea metalelor 

2572 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie 

2573 2573 - Fabricarea uneltelor 

2593 2593 - Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri 

2594 2594 - Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe 

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

2611  2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 

2620 2620 - Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 

2630 2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații 

2651 2651 - Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigație 

2711 2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice 

2712 2712 - Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii 

2732 2732 - Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice 

2740 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

2790 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice 

2813 2813 - Fabricarea de pompe si compresoare 

2815 2815 - Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de 
transmisie 

2822 2822 - Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 
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2825 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz 
casnic 

2829 2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. 

2841 2841 - Fabricarea utilajelor si a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 

2849 2849 - Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. 

2892 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție si construcții 

2893 2893 - Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului 

2899 2899 - Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. 

2920 2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 

2931 2931 - Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare 
de autovehicule 

3011 3011 - Construcția de nave si structuri plutitoare 

3020 3020 - Fabricarea materialului rulant 

3030 3030 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale 

3101 3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 

3102 3102 - Fabricarea de mobila pentru bucatarii 

3103 3103 - Fabricarea de saltele si somiere 

3230 3230 - Fabricarea articolelor pentru sport 

3240 3240 - Fabricarea jocurilor si jucariilor 

3250 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 

3299 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

3821 3821 - Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase 

3822 3822 - Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase 

5811 5811 - Activități de editare a cartilor 

5813 5813 - Activități de editare a ziarelor 

5814 5814 - Activități de editare a revistelor si periodicelor 

5829 5829 - Activități de editare a altor produse software 

5911 5911 - Activități de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 

5920 5920 - Activități de realizare a inregistrarilor audio si activități de editare muzicala 

6203 6203 - Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul 

6312 6312 - Activități ale portalurilor web 

6399 6399 - Alte activități de servicii informationale n.c.a. 

7120 7120 - Activități de testari si analize tehnice 

7219 7219 - Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 

7312 7312 - Servicii de reprezentare media 

7320 7320 - Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice 

7410 7410 - Activități de design specializat 

7420 7420 - Activități fotografice 

7430 7430 - Activități de traducere scrisă si orala (interpreti) 

7490 7490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

8553 8553 - Scoli de conducere (pilotaj) 

8559 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a. 
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8610  8610 - Activități de asistenta spitaliceasca 

8621 8621 - Activități de asistenta medicala generala 

8730 8730 - Activități ale caminelor de bătrâni si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate 
de a se ingriji singure 

9002 9002 - Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole) 

9003 9003 - Activități de creație artistica 

9313 9313 - Activități ale centrelor de fitness 

9329 9329 - Alte activități recreative si distractive n.c.a. 

0811 
0811 - Extracția pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, 
ghipsului, cretei 

 


