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Anexa 

 

 
Domenii de activitate eligibile  

 
 

 
 

A. Lista indicativă a codurilor CAEN eligibile  în mediul urban sau în stațiuni turistice 
atestate, exclusiv pentru proiecte de achiziții de dotări/echipamente, active necorporale și 
servicii 
 

Nr. 
crt. CAEN Denumire 

1.  4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a. 

2.  4311 Lucrări de demolare a construcţiilor 

3.  4321 Lucrări de instalaţii electrice 

4.  4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiționat 

5.  4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcții 

6.  4331 Lucrări de ipsoserie 

7.  4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 

8.  4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereților 

9.  4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 

10.  4339 Alte lucrări de finisare 

11.  4391 Lucrări de învelitori, șarpante şi terase la construcții 

12.  4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a 

13.  5811 Activităţi de editare a cărților 

14.  5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 

15.  5813 Activităţi de editare a ziarelor 

16.  5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

17.  5819 Alte activităţi de editare 

18.  5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

19.  5911 Activităţi de producție cinematografică, video şi de programe de 
televiziune 

20.  5912 Activităţi post-producție cinematografică, video şi de programe de 
televiziune 

21.  5913 Activităţi de distribuție a filmelor cinematografice, video şi a 
programelor de televiziune 

22.  5914 Proiecția de filme cinematografice 
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23.  5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare 
muzicală 

24.  6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio 

25.  6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

26.  6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

27.  6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 

28.  6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 

29.  6190 Alte activităţi de telecomunicaţii 

30.  6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 

31.  6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 

32.  7111 Activităţi de arhitectură 

33.  7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

34.  7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 

35.  7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

36.  7410 Activităţi de design specializat 

37.  7420 Activităţi fotografice 

38.  7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

39.  7490 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a. 

40.  8110 Activităţi de servicii suport combinate 

41.  8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

42.  8122 Activităţi specializate de curăţenie 

43.  8129 Alte activităţi de curăţenie 

44.  8130 Activităţi de înteţinere peisagistică 

45.  8621 Activităţi de asistenţă medicală generală 

46.  8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată 

47.  8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

48.  8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

49.  8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 

50.  8720 Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, 
exclusiv spitale 

51.  8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane 
aflate în incapacitate de a se îngriji singure 

52.  8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 

53.  8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru 
persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 
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54.  8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 

55.  8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a 

56.  9003 Activităţi de creaţie artistică 

57.  9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

58.  9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 

59.  9311 Activităţi ale bazelor sportive 

60.  9312 Activităţi ale cluburilor sportive 

61.  9313 Activităţi ale centrelor de fitness 

62.  9319 Alte activităţi sportive 

63.  9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

64.  9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a 

65.  9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

66.  9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 

 
 
B. Lista indicativă a codurilor CAEN eligibile  în stațiuni turistice atestate, pentru proiecte 
care propun inclusiv lucrări de construcții/extindere pentru care este necesară emiterea 
Autorizației de construire 
 

Nr. 
crt. CAEN Denumire 

1.  9311 Activităţi ale bazelor sportive 

2.  9312 Activităţi ale cluburilor sportive 

3.  9313 Activităţi ale centrelor de fitness 

4.  9319 Alte activităţi sportive 

5.  9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

6.  9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

7.  8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

8.  5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

9.  5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

10.  5590 Alte servicii de cazare 

 


