3. Lista orientativă a claselor CAEN neeligibile, respectiv limitate
I. Clase CAEN neeligibile
1. Producția primară de produse agricole, acvacultura si piscicultura
0111 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor
producătoare de seminţe oleaginoase
0112 – Cultivarea orezului
0113 – Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi a tuberculilor
0114 – Cultivarea trestiei de zahăr
0115 – Cultivarea tutunului
0116 – Cultivare plantelor pentru fibre textile
0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 – Cultivarea strugurilor
0122 – Cultivarea fructelor tropicale si subtropicale
0123 – Cultivarea fructelor citrice
0124 – Cultivare fructe seminţoase şi sâmburoase
0125 – Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuferilor şi a altor pomi
fructiferi
0126 – Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 – Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 – Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, plantelor medicinale şi a
plantelor de uz farmaceutic
0129 – Cultivarea altor plante permanente
0130 – Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0141 - Creşterea bovinelor de lapte
0142 – Creşterea altor bovine
0143 – Creşterea cailor si a altor cabaline
0144 – Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0145 – Creşterea ovinelor şi caprinelor
0146 – Creşterea porcinelor
0147 – Creşterea păsărilor
0149 – Creşterea altor animale
0150 – Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)
0230 – Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană – DOAR plută
0311 – Pescuitul maritim
0312 – Pescuitul in ape dulci
0321 – Acvacultura maritima
0322 – Acvacultura in ape dulci
1629 – Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si alte
materiale vegetale împletite – DOAR prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate

2. Siderurgie
2410
2420
2431
2432
2433
2434
2451

- Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje
- Producția de tuburi, țevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel
- Tragere la rece a barelor
- Laminarea la rece a benzilor înguste
- Producția de profile obținute la rece
- Trefilarea fibrelor la rece
– Turnarea fontei

2452
2453
2454

– Turnarea otelului
– Turnarea metalelor neferoase ușoare
– Turnarea altor metale neferoase

3. Construcții navale
3011
3012

– Construcția de nave si structuri plutitoare
– Construcția de ambarcațiuni sportive si de agrement

4. Fibre sintetice
2060

– Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

5. Sectorul cărbunelui
0510 – Extracția cărbunelui superior
0520 – Extracția cărbunelui inferior

6. Jocuri de noroc şi pariuri:
9200 – Activități de jocuri de noroc si pariuri
7. Producţia şi/sau comercializarea de armament, muniţii şi explozibili
2540 – Fabricarea armamentului si muniției
2051 - Fabricarea explozivilor;
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific,
n.c.a. - doar vânzarea cu amănuntul a armelor, muniţiilor şi explozivilor
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse - doar vânzarea cu amănuntul a
armelor şi muniţiilor - doar vânzarea cu amănuntul a armelor, muniţiilor şi explozivilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat - doar vânzarea cu amănuntul a armelor,
muniţiilor şi explozivilor
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate – doar
vânzarea cu amănuntul a armelor, muniţiilor şi explozivilor
4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si
pietelor – doar vânzarea cu amănuntul a armelor, muniţiilor şi explozivilor
8. Producţia de/comerţul cu alcool și tutun
1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea băuturilor alcoolice
1200 – Fabricarea produselor din tutun
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4634 – Comert cu ridicata al bauturilor
4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4639 – Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4725 – Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
9. Activităţi de investigare si protecţie
8010 - Activitati de protectie si garda
8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8030 - Activitati de investigatii
10. Intermedieri financiare şi de asigurări
6419 - Alte activitati de intermedieri monetare
6420 - Activitati ale holdingurilor
6430 - Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
6491 - Leasing financiar
6492 - Alte activitati de creditare
6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.
6511 - Activitati de asigurari de viata
6512 - Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata)
6520 - Activitati de reasigurare

6530 - Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de
asigurari sociale)
6611 - Administrarea pietelor financiare
6612 - Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
6619 - Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si
fonduri de pensii
6621 - Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor
6622 - Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari
6629 - Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
6630 - Activitati de administrare a fondurilor

11. Tranzacţii imobiliare
6810 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831 - Agentii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

12.

Activităţi de închiriere şi leasing
7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7721 - Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7722 - Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7731 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
7732 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 - Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv
calculatoare)
7734 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa
7735 - Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian
7739 - Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri
tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

II. Clase CAEN limitate
Transport rutier:
4931- Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare

