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Domenii de activitate eligibile  
 

Nr. 
crt. CAEN Denumire 

1 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate 
2 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile 
3 1320 Producția de tesaturi 
4 1330 Finisarea materialelor textile 
5 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare 
6 1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) 
7 1393 Fabricarea de covoare si mochete 
8 1394 Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase 

    9 1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu excepția confectiilor de imbracaminte 
10 1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile 
11 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 
12 1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru 
13 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte 
14 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 
15 1419 Fabricare altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. 
16 1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie 
17 1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte 
18 1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 
19 1520 Fabricarea incaltamintei 
20 1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn 
21 1622 Fabricare parchetului asamblat in panouri 
22 1711 Fabricarea celulozei 
23 1712 Fabricarea hartiei si cartonului 
24 1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton 
25 1722 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton 
26 1723 Fabricarea articolelor de papetarie 
27 1724 Fabricarea tapetului 
28 1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a 
29 2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale 
30 2110 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
31 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 
32 2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer, resapare si refacerea anvelopelor 
33 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 
34 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic 
35 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 
36 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 
37 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 
38 2311 Fabricarea sticlei plate 
39 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 
40 2313 Fabricarea articolelor din sticlă 
41 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 
42 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 
43 2320 Fabricarea de produse refractare 
44 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică 
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45 2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă 
46 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 
47 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 
48 2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică 
49 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 
50 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 
51 2351 Fabricarea cimentului 
52 2352 Fabricarea varului și ipsosului 
53 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții 
54 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții 
55 2363 Fabricarea betonului 
56 2364 Fabricarea mortarului 
57 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos 
58 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 
59 2391 Fabricarea de produse abrazive 
60 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 
61 2410 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje 
62 2420 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel 
63 2431 Tragere la rece a barelor 
64 2432 Laminare la rece a benzilor inguste 
65 2433 Productia de profile obtinute la rece 
66 2434 Trefilarea firelor la rece 
67 2441 Productia metalelor pretioase 
68 2442 Metalurgia aluminiului 
69 2443 Productia plumbului, zincului si cositorului 
70 2444 Metalurgia cuprului 
71 2445 Productia altor metale neferoase 
72 2451 Turnarea fontei 
73 2452 Turnarea otelului 
74 2453 Turnarea metalelor neferoase usoare 
75 2454 Turnarea altor metale neferoase 
76 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice 
77 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal 
78 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală 
79 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 
80 2530 Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală) 
81 2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 
82 2561 Tratarea și acoperirea metalelor 
83 2562 Operațiuni de mecanică generală 
84 2571 Fabricarea produselor de tăiat 
85 2572 Fabricarea articolelor de feronerie 
86 2573 Fabricarea uneltelor 
87 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel 
88 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal 
89 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri 
90 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe 
91 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 
92 2612 Fabricarea altor componente electronice 
93 2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 
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94 2630 Fabricarea echipamentelor de comunuicatii 
95 2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice 
96 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 
97 2790 Fabricarea altor echipamente electrice 
98 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat 
99 2830 Fabricarea mașinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere 

100 2841 Fabricarea utilajelor si a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 
101 2849 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. 
102 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. 
103 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 
104 2920 Praductia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci 

 
105 2931 

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

106 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule 
107 3020 Fabricarea materialului rulant 
108 3101  Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine 
109 3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii 
110 3103  Fabricarea de saltele si somiere 
111 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. 
112 3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase 
113 3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare 
114 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 
115 3230 3230 - Fabricarea articolelor pentru sport 
116 3240 3240 - Fabricarea jocurilor si jucariilor 
117 3250 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 
118 3291 Fabricarea matturilor si periilor 
119 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere 
 


