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ANEXA 8- sesiunea  II 2017 

 
Lista codurilor CAEN* aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare numai pentru dotarea 

cladirilor în cadrul submăsurii 9.2, Masura 6.2/6A din SDL GAL MMTMM 
*PENTRU ALEGEREA ACTIVITAȚILOR STUDIAȚI SI CODURILE DE MAI JOS DIN  LISTA COD CAEN_Rev 2 EXPLICITAT  

 

   n.c.a. : neclasificate altundeva * parte din  Sector cu potențial de 
creștere  

Diviziune  Grupă  Clasă  CAEN Rev.2 CAEN Rev. 1 ISIC 
Rev. 4 

 

   SECŢIUNEA M -ACTIVITĂŢI  PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI 
TEHNICE  

   

70    Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor 
administrative centralizate; activităţi de management şi 
de consultanţă în management  

   

 702      

  7022  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management  7414* 0501*  7020*   

       

71    Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări  şi 
analiză tehnică 

   

       

 711   Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de 
consultanţă tehnică legate de acestea  

   

  7111  
Activităţi de arhitectură 

7420*  7110*  Industrii creative 
 

  7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de 
acestea  

7420*  7110*   

       

 749   Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.     

  7490  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.  
Cu excepţia:  

- activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică 

6340* 7487*  
7414* 7420* 
7460* 

7490*   
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aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de 
întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei 
profesionale, dar neincluzând activităţile de 
brokeraj pentru bunuri imobiliare; 

- activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente 
pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete); 

- activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri 
imobiliare şi asigurări(pentru antichităţi, bijuterii 
etc.); 

- auditarea facturilor şi a rapoartelor privind 
mărfurile.  

 

       

79   Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte 
servicii de rezervare si asistenta turistica 

   

 799  Alte servicii de rezervare si asistenta turistica    

  7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 6330 
9232 
9234 
9262 
9272 

7920 Servicii pentru populația 
din spațiul rural / 
 

81    Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri     

 811   Activităţi de servicii suport combinate     

  8110  Activităţi de servicii suport combinate  7032* 7514*  8110   

       

 812   Activităţi de curăţenie     

  8121  Activităţi generale de curăţenie a clădirilor  7470*  8121   

  8122  Activităţi specializate de curăţenie  7470*  8129*   

  8129  Alte activităţi de curăţenie   9003* 7470*  8129*   

       

82    Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de 
servicii prestate în principal întreprinderilor  

   

       

 821   Activităţi de secretariat şi servicii suport      
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  8211  Activităţi combinate de secretariat  7485*  8211   

  8219  Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi 
alte activităţi specializate de secretariat  

7485* 6411*  8219  Servicii pentru populația 
din spațiul rural 

 


