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Anexa 1.  

Codurile CAEN Rev2 aferente Industriilor Culturale și Creative 

Nr. Cod CAEN 
Rev2 Activitate economică 

  

1 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din 
alte materiale vegetale împletite 

2 1811 Tipărirea ziarelor 

3 1812 Alte activități de tipărire 

4 1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire 

5 1814 Legătorie și servicii conexe 

6 1820 Reproducerea înregistrărilor 

7 2313 Fabricarea articolelor din sticlă 

8 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental 

9 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 

10 2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor 

11 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase 

12 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare 

13 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale  

14 3240 Jocuri și jucării 

15 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 

16 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 

17 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine 
specializate 

18 4763 Comert cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără 
înregistrări audio/video, în magazine specializate 

19 5811 Activități de editare a cărților 

20 5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare 

21 5813 Activități de editare a ziarelor 

22 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor 

23 5819 Alte activități de editare 

24 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator 

25 5829 Activități de editare a altor produse software 



   

 
     

| 2 / 2

26 5911 
Activități de producție cinematografică, video și de programe de 
televiziune 

27 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de 
televiziune 

28 5913 
Activități de distributie a filmelor cinematografice, video și a 

programelor de televiziune 

29 5914 Proiectia de filme cinematografice 

30 5920 
Activități de realizare a înregistrărilor audio si activități de editare 
muzicală 

31 6010 Activități de difuzare a programelor de radio 

32 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune 

33 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă 

34 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației 

35 6209 Alte Activități de servicii privind tehnologia informației 

36 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe 

37 6312 Activități ale portalurilor web 

38 6391 Activități ale agențiilor de știri 

39 7111 Activități de arhitectură 

40 7311 Activități ale agențiilor de publicitate 

41 7312 Servicii de reprezentare media 

42 7410 Activități de design specializat 

43 7420 Activități fotografice 

44 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 

45 7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri) 

46 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte 
plastice, alte domenii) 

47 9001 Activități de interpretare artistică 

48 9002 Activități suport pentru interpretarea artistică 

49 9003 Activități de creație artistică 

50 9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole 

51 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor 

52 9102 Activități ale muzeelor 

53 9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes 
turistic 

54 9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale 
 


