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ANEXA 7 
 

Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare  
în cadrul măsurii M6.6 – Activități neagricole- sesiunea III  2022 

 
  n.c.a. : neclasificate 

altundeva 
* parte din CODURI 

CAEN CARE 
VOR FI 
PUNCTATE 
LA CS 1 

CODURI 
CAEN CARE 
VOR FI 
PUNCTATE 
LA CS 2 

CODURI 
CAEN CARE 
VOR FI 
PUNCTATE 
LA CS 3 

Grupă  Clasă  CAEN Rev.2 CAEN Rev. 1    

141   Fabricarea 
articolelor de 
îmbrăcăminte, cu 
excepţia articolelor 
din blană 

    

 1413  Fabricarea altor 
articole de 
îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de 
corp)  

1822 Fabricarea 
altor articole de 
îmbrăcăminte 
(exclusiv 
lenjeria de corp) 

   

 1419  Fabricarea altor 
articole de 
îmbrăcăminte şi 
accesorii n.c.a.  

1824 Fabricarea 
altor articole de 
îmbrăcăminte și 
accesorii n.c.a 

   

162   Fabricarea 
produselor din lemn, 
plută, paie şi din alte 
materiale vegetale  

    

 1621  Fabricarea de  furnire 
şi a  panourilor din 
lemn  

2020 Fabricarea 
de produse 
stratificate din 
lemn: placaj, 

  * 
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panel, furnire, 
plăci din aşchii 
de lemn, plăci 
fibrolemnoase 
etc. 

 1622  Fabricarea parchetului 
asamblat în panouri  

2030* 
Fabricarea de 
elemente de 
dulgherie şi 
tâmplărie 
pentru 
construcţii 

  * 

 1624  Fabricarea 
ambalajelor din lemn  

2040* 
Fabricarea 
ambalajelor din 
lemn 

  * 

 1629  Fabricarea altor 
produse din lemn; 
fabricarea articolelor 
din plută, paie şi din 
alte materiale 
vegetale împletite 

1930* 
Fabricarea 
încălţămintei 
2051* 
Fabricarea altor 
produse din 
lemn 
2052* 
Fabricarea 
articolelor din 
plută, paie şi 
împletituri 
3663* 
Fabricarea altor 
produse 
manufacturiere  

  * 

234   Fabricarea altor 
articole din ceramică 
şi porţelan   
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 2341  Fabricarea articolelor 
ceramice pentru uz 
gospodăresc şi 
ornamental  

2621 Fabricarea 
articolelor 
ceramice pentru 
uz gospodăresc 
şi ornamental 

   

 2342  Fabricarea de obiecte 
sanitare din ceramică  

2622 Fabricarea 
de obiecte 
sanitare din 
ceramică 

   

 2343  Fabricarea 
izolatorilor şi pieselor 
izolante din ceramică 

2623 Fabricarea 
izolatorilor şi 
pieselor 
izolante din 
ceramică 

   

 2344  Fabricarea altor 
produse tehnice din 
ceramică  

2624 Fabricarea 
altor produse 
ceramice de uz 
tehnic 
3162* 
Producţia altor 
componente 
electrice n.c.a. 

  *  

 2349  Fabricarea altor 
produse ceramice 
n.c.a.  

2625 Fabricarea 
altor produse 
ceramice 

   

237   Tăierea, fasonarea şi 
finisarea pietrei  

    

 2370  Tăierea, fasonarea şi 
finisarea pietrei   

2670 Tăierea, 
fasonarea şi 
finisarea pietrei 

   

310   Fabricarea de 
mobilă  

    

 3101 Fabricarea de mobilă 
pentru birouri şi 
magazine  

3611* 
Producţia de 
scaune 

  * 
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3612* 
Producţia 
mobilierului 
pentru birou şi 
magazine 

 3102 Fabricarea de mobilă 
pentru bucătării 

3611* 
Producţia de 
scaune 
3613 Producţia 
mobilierului 
pentru bucătării 

  * 

 3103 Fabricarea de saltele şi 
somiere  

3615 Producţia 
de saltele şi 
somiere 

   

 3109 Fabricarea de mobilă 
n.c.a.  

3611* 
Producţia de 
scaune 
3614* 
Producţia altor 
tipuri de 
mobilier 

  * 

452   Întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor  

    

 4520  Întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor  

5020* 
Întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor 

  * 

552  Facilităţi de cazare 
pentru vacanţe şi 
perioade de scurtă 
durată 

    

 5520 Facilităţi de cazare 
pentru vacanţe şi 
perioade de scurtă 

5521* Tabere 
de tineret şi 
refugii montane 

  * 
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durată 
- Numai pentru 
agropensiuni  
 

5523* Alte 
mijloace de 
cazare 

562 5629 Activității de 
alimentatie (catering) 
pentru evenimente și 
alte servicii de 
alimentatie 
-  

5629 Alte 
activități de 
alimentație 
n.c.a 

   

561 5610 Rev (2) - Restaurante  5610*- 
Restaurante 
-Numai puncte 
gastronomice 
locale 

 *  

750   Activităţi veterinare      
 7500  Activităţi veterinare  8520 Activităţi 

veterinare 
   

772  Activități de 
închiriere și leasing 
bunuri personale și 
gospodărești 

    

 7721 Activități de închiriere 
si leasing cu bunuri 
recreationale si 
echipament sportiv 
- cu excepția 
activității de leasing 
operațional 

7140 
Închirierea 
bunurilor 
personale şi 
gospodăreşti 
n.c.a 

   

960   Alte activităţi de 
servicii  

    

 9601  Spălarea şi curăţarea 
(uscată) articolelor 
textile şi a produselor 
din blană 

9301 Spălarea, 
curăţarea şi 
vopsirea 
textilelor şi 
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blănurilor 

 9602  Coafură şi alte 
activităţi de 
înfrumuseţare  

9302 Coafură şi 
alte activităţi de 
înfrumuseţare 

   

 9603  Activităţi de pompe 
funebre şi similare, cu 
excepția inchirierii si 
vanzarii locurilor de 
veci  

9303 Activităţi 
de pompe 
funebre şi 
similare 
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