ANEXE la - Documentul cadru pentru strategia de specializare inteligentă
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

ANEXA 2 – CODURI CAEN RELEVANTE
A) Coduri CAEN (rev.2) analizate în scopul determinării masei
critice
Domeniul: AGRO-ALIMENTAR
 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
 1072 Fabricarea biscuiŃilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a
produselor conservate de patiserie
 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
 1052 Fabricarea îngheŃatei
 1073 Fabricarea macaroanelor, tăiŃeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse
făinoase similare
 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de
patiserie
 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor
dietetice
 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 1061 Fabricarea produselor de morărit
 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor
zaharoase
 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor*
 1081 Fabricarea zahărului
 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei*
 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
 1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
* Cele două activităŃi cu codurile CAEN 1041 şi 1083 se suprapun cu cele din
domeniul cosmetice şi suplimente alimentare.
Toate codurile CAEN de mai sus cad sub incidenŃa Politicii Agricole Comune
conform Anexei 1 a Tratatului UE, însemnând că aceste domenii sunt finanŃate
doar din Fondul European de Dezvoltare Rurală.
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Domeniul: COSMETICE ŞI SUPLIMENTE ALIMENTARE
 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
 230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
 4775 ComerŃ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în
magazine specializate
 2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor
dietetice
 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenŃilor şi a produselor de întreŃinere
 2053 Fabricarea uleiurilor esenŃiale
 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor*
 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei*
* Cele două activităŃi cu codurile CAEN 1041 şi 1083 se suprapun cu cele din
domeniul agro-alimentar. Mai mult acestea cad sub incidenŃa Politicii Agricole
Comune conform Anexei 1 a Tratatului UE.

Domeniul: SĂNĂTATE
















8610 ActivităŃi de asistenŃă spitalicească
8621 ActivităŃi de asistenŃă medicală generală
8622 ActivităŃi de asistenŃă medicală generală
8623 ActivităŃi de asistenŃă stomatologică
8690 Alte activităŃi referitoare la sănătatea umană
8710 ActivităŃi ale centrelor de îngrijire medicală
8720 ActivităŃi ale centrelor de recuperare psihica şi de dezintoxicare,
exclusiv spitale
8730 ActivităŃi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane
aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8790 Alte activităŃi de asistenŃă sociala, cu cazare n.c.a.
8810 ActivităŃi de asistenŃă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru
persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8891 ActivităŃi de îngrijire zilnică pentru copii
8899 Alte activităŃi de asistenŃă sociala, fără cazare, n.c.a.
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale
stomatologice
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
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MOBILĂ





3101
3102
3103
3109

Fabricarea
Fabricarea
Fabricarea
Fabricarea

de
de
de
de

mobilă pentru birouri şi magazine
mobilă pentru bucătării
saltele şi somiere
mobilă n.c.a.

HÂRTIE, PLASTIC, AMBALARE
 1711 Fabricarea celulozei
 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi
carton
 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau
carton
 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
 1724 Fabricarea tapetului
 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcŃii
 2229 Fabricarea altor produse din material plastic

TEHNOLOGII DE PRELUCRARE A METALULUI
 2511 Fabricarea de construcŃii metalice şi părŃi componente ale
structurilor metalice
 2391 Fabricarea de produse abrazive
 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
 2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea
de nituri şi şaibe
 2573 Fabricarea uneltelor
 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea
metalului
 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
 2562 OperaŃiuni de mecanică generală
 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
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TEHNOLOGII DE PRODUCłIE, MAŞINI, ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE




















2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepŃia celor pentru avioane,
autovehicule şi motociclete)
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaŃie şi frigorifice, exclusiv a
echipamentelor de uz casnic
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor
mecanice de transmisie
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări
forestiere
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acŃionate electric
3020 Fabricarea materialului rulant
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracŃie şi construcŃii
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a
pielăriei
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare,
băuturilor şi tutunului
2521 ProducŃia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
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TEHNOLOGIA INFORMAłIEI ŞI COMUNICAłIILOR




















2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software
6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin
satelit)
6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat
client)
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 Activităţi de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de
calcul
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activităţi conexe
6312 Activităţi ale portalurilor web
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii

B) Coduri CAEN (rev.2) introduse în urma identificării nişelor
MOBILĂ
 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru
construcţii
 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută,
paie și din alte material vegetale împletite

TEHNOLOGII DE PRELUCRARE A METALULUI
 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
 2454 Turnarea altor metale neferoase
 2550 – Fabricarea produselor metalice obŃinute prin deformare plastică;
metalurgia pulberilor
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