
Lista coduri CAEN aferente domeniilor eligibile la finanțare în cadrul 
componentelor RURAL INVEST și AGRO IMM INVEST 

 
01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe 
011 - Cultivarea plantelor nepermanente 

0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a 
plantelor producătoare de semințe oleaginoase 

0112 - Cultivarea orezului 
0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor 
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr 
0115 - Cultivarea tutunului 
0116 - Cultivarea 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 - Cultivarea fructelor semintoase si samburoase 
0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor 

pomi fructiferi 
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase 
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale si a plantelor 

de uz farmaceutic 
0129 - Cultivarea altor plante permanente 

013 - Cultivarea plantelor pentru inmultire 
0130 - Cultivarea plantelor pentru inmultire 

014 - Creșterea animalelor 
0141 - Creșterea bovinelor de lapte 
0142 - Creșterea altor bovine 
0143 - Creșterea cailor si a altor cabaline 
0144 - Creșterea camilelor si a camelidelor 
0145 - Creșterea ovinelor si caprinelor 
0146 - Creșterea porcinelor 
0147 - Creșterea pasarilor 
0149 - Creșterea altor animale 

015 - Activități in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor) 
016 - Activități auxiliare agriculturii si activități după recoltare 

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetala 
0162 - Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 
0163 - Activități după recoltare 
0164 - Pregatirea semințelor 

031 - Pescuitul 
0311 - Pescuitul maritim 
0312 - Pescuitul in ape dulci 

032 - Acvacultura 
0321 - Acvacultura maritima 



0322 - Acvacultura in ape dulci 
101 - Producția, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne 

1011 - Prelucrarea si conservarea carnii 
1012 - Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 

102 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 
1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 

103 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 
1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor 
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume 
1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 

104 - Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale 
1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor 
1042 - Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 

105 - Fabricarea produselor lactate 
1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 
1052 - Fabricarea inghetatei 

106 - Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon 
1061 - Fabricarea produselor de morarit 
1062 - Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 

107 - Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase 
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de 

patiserie 
1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a 

produselor conservate de patiserie 
1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse 

fainoase similare 
108 - Fabricarea altor produse alimentare 

1081 - Fabricarea zaharului 
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 
1083 - Prelucrarea ceaiului si cafelei 
1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor 
1085 - Fabricarea de mancaruri preparate 
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 

11 - Fabricarea băuturilor 
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri 
1103 - Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe 
1104 - Fabricarea altor bauturi nedistilate, obținute prin fermentare 
1105 - Fabricarea berii 
1106 - Fabricarea maltului 
1107 - Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale 

si alte ape imbuteliate 


