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ANEXA Nr. 1 

(ANEXA 1 la hotărâre) 

 
Lista sectoarelor de activitate pentru care se 

acordă ajutoare de stat 

 

Nr
. 
crt
. 

Cod 
CAEN 

Denumire cod 
CAEN 

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE 

1 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii 

2 1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 

3 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 

4 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 

5 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 

6 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 

7 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 

8 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 

9 1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 

10 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

11 1052 Fabricarea îngheţatei 

12 1061 Fabricarea produselor de morărit 

13 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 

14 1071 
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor 
proaspete de patiserie 

15 1072 
Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a 
produselor conservate de patiserie 

16 1073 
Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse 
făinoase similare 

17 1081 Fabricarea zahărului 

18 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor 
zaharoase 

19 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 

20 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 

21 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 

22 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor 
dietetice 

23 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

24 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 

25 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 

26 1107 
Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape 
minerale şi alte ape îmbuteliate 

27 132 Producţia de ţesături 

28 1395 
Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu 
excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 

29 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului 
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30 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din 
hârtie şi carton 

31 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a 

32 2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 

33 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 
  

34 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 

35 2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice 

36 211 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 

37 212 Fabricarea preparatelor farmaceutice 

38 221 Fabricarea articolelor din cauciuc 

39 222 Fabricarea articolelor din material plastic 

40 231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă 

41 236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos 

42 237 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 

43 239 
Fabricarea produselor abrazive ṣi a altor produse din minerale 
nemetalice n.c.a. 

44 251 Fabricarea de construcţii metalice 

45 252 
Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; 
producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 

46 253 
Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru 
încălzire centrală) 

47 255 
Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; 
metalurgia pulberilor 

48 261 Fabricarea componentelor electronice 

49 262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

50 263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 

51 264 Fabricarea produselor electronice de larg consum 

52 265 
Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi 
navigaţie; producṭia de ceasuri 

53 266 
Fabricarea de echipamente pentru radiologie, 
electrodiagnostic şi electroterapie 

54 267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 

55 268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 

56 271 
Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi 
transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuṭie ṣi 
control a electricităţii 

57 272 Fabricarea de acumulatori şi baterii 

58 273 
Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de 
conexiune pentru acestea 

59 274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 

60 275 Fabricarea de echipamente casnice 

61 279 Fabricarea altor echipamente electrice 

62 281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală 

63 282 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 

64 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări 
forestiere 

65 284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-
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unelte 

66 289 Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică 

67 291 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 

68 292 
Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de 
remorci şi semiremorci 

69 293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule 

70 302 Fabricarea materialului rulant 

71 303 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 

72 309 Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a. 

73 310 Fabricarea de mobilă 

74 325 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi 
stomatologice 

SECŢIUNEA E - DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA 
DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE 

75 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor 

SECȚIUNEA F - CONSTRUCŢII 

76 42 Lucrări de geniu civil 

SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE 

77 551 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

SECŢIUNEA J - INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII 

78 591 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de 
televiziune 

79 620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 

80 631 
Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

81 639 Alte activităţi de servicii informaţionale 

SECŢIUNEA M - ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE 

82 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 

83 712 Activităţi de testări şi analize tehnice 

84 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie 

85 741 Activităţi de design specializat 

SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

86 861 Activităţi de asistenţă spitalicească 

87 862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică 

88 869 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

89 871 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 

90 872 
Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de 
dezintoxicare, exclusiv spitale 

91 873 
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru 
persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 

92 879 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 

 


