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Lista sectoarelor de activitate pentru care 
nu se acordă ajutoare de stat în baza HG 
332/ 2014 

 
Prezentul program se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepţia următoarelor 

ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament: 

• ajutoare acordate în sectorul pescuitului şi al acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul 
(UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea 
comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 
al Consiliului; 

• ajutoare acordate în sectorul producţiei agricole primare; 
• ajutoare acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: 

o atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de 
produse achiziţionate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în 
cauză; sau 

o atunci când acordarea ajutoarelor este condiţionată de transferarea lor parţială sau integrală către 
producători primari; 

• ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de 
Decizia nr. 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea 
închiderii minelor de cărbune necompetitive; 

• ajutoare care favorizează activităţile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor 
navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, sectorul producerii 
şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta. 

 
Cod 
CAEN  

Denumire cod CAEN  

SECŢIUNEA A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT 
01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 
02 Silvicultură şi exploatare forestieră 
03 Pescuitul şi acvacultura                                           
SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ 
05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior                         
06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale                         
071 Extracţia minereurilor feroase 
0892 Extracţia şi aglomerarea turbei 
091 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 
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099 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 
SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 
102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 
1102 Fabricarea vinurilor din struguri 
110 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 
1105 Fabricarea berii 
1106 Fabricarea malţului 
12 Fabricarea produselor din tutun                                   
11 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea 
articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite 

17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie 
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 
2014 Fabricarea altor produse chimice organice de bază 
2051 Fabricarea explozivelor 
206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 
24 Industria metalurgică                                             
254 Fabricarea armamentului şi muniţiei 
2591 Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel 
301 Construcţia de nave şi bărci 
304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 
SECŢIUNEA D - PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER 
CONDIŢIONAT 
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 
SECŢIUNEA F - CONSTRUCŢII 
41 Construcţii şi clădiri 
42 Lucrări de geniu civil 
4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 
SECŢIUNEA G- COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI 
MOTOCICLETELOR 
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 
46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete 
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 
SECŢIUNEA H – TRANSPORT SI DEPOZITARE 
49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte                                            
50 Transporturi pe apă                                               
51 Transporturi aeriene 
52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi 
53 Activitati de posta si de curier 
SECŢIUNEA J – INFORMATII SI COMUNICATII 
60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe 
SECŢIUNEA K – INTERMEDIERI FINANCIARE SI ASIGURARI 
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64 Intermediri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 
 
5 

Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de 
asigurări sociale) 

66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 
SECŢIUNEA L – TRANZACTII IMOBILIARE 
68 Tranzacţii imobiliare 
SECŢIUNEA M – ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE 
69 Activitati juridice si de contabilitate 

70 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de 
management si de consultanta in management 

73 Publicitate si activitati de studiere a pietei 
SECŢIUNEA N – ACTIVITATI DE SERVICII ADMINISTRATIVE SI ACTIVITATI DE SERVICII SUPORT 
77  Activităţi de închiriere şi leasing 
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă 
80 Activitati de investigatii si protectie 
81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri 
SECŢIUNEA O – ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC 
84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 
SECŢIUNEA R – ACTIVITĂȚI DE SPECTACOLE, CULTURALE ȘI RECREATIVE 
90 Activitati de creatie si interpretare artistica 
92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 
93 Activităţi sportive, recreative şi distractive 
SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITATI DE SERVICII 
94 Activităţi asociative diverse 
96 Alte activitati de servicii 
SECŢIUNEA T – ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE IN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL 
CASNIC; ACTIVITATI ALE GOSPODARIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI SI SERVICII DESTINATE 
CONSUMULUI PROPRIU 
97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 
98 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu 
SECŢIUNEA U – ACTIVITĂȚI ALE ORGANIZAȚIILOR ȘI ORGANISMELOR EXTRATERITORIAL  
99 Activităţi ale organizațiilor si organismelor extrateritoriale 

 


