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Anexa nr.6 

 

 Lista codurilor CAEN ale domeniilor de activitate NEELIGIBILE 

Schema de ajutor de minimis „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în 

oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori”, prevede urmatorul 

domeniu de aplicare: 

Art. 5, alin. (2) 

Prezenta schemă de minimis nu se aplică: 

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele 

pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea 

comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de 

modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale 

Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului; 

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul 

producției primare de produse agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE,; 

c) ajutoarelor  acordate  întreprinderilor  care își  desfășoară  activitatea  în  

sectorul  transformarii si comercializarii produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 

1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutorului este 

stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la 

producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză; 

(ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală 

către producători primari. 

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state 

membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor 

destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor 

cheltuieli curente legate de activitatea de export;  
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e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față 

de cele importate; 

f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 

Orientativ, codurile CAEN care nu pot fi utilizate ca obiect de activitate a firmelor 

nou infiintate in cadrul proiectului sunt:  

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 

012 – Cultivarea plantelor 
din culturi permanente 

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 

03 - Pescuitul și 
acvacultura 
031 – Pescuitul 
 
032 - Acvacultura 

0311 - Pescuitul maritim 
0312 - Pescuitul in ape dulci 
 
0321 - Acvacultura maritima 
0322 - Acvacultura in ape dulci 



   
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii 
Obiectiv specific – 5.1 REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE 
Prioritatea de investitii: 9vi - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii  
Titlul proiectului: FORM ANTREP – Formare profesionala si antreprenoriat in Zonele Marginalizate din Municipiul Ploiesti 
Cod smis: POCU/717/5/1/156367 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

     

                                                                                

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 

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

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

151 - Tăbăcirea si 
finisarea pieilor; 
fabricarea articolelor de 
voiaj si marochinarie si a 
articolelor de 
harnasament; prepararea 
si vopsirea blanurilor 

1511 - Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si 
vopsirea blanurilor 
1512 - Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie 
si a articolelor de harnasament 

451 - Comerț cu 
autovehicule 
 

4511 - Comerț cu autoturisme si autovehicule usoare 
(sub 3,5 tone) 
4519 - Comerț cu alte autovehicule 

Orice alte obiecte de activitate (coduri CAEN) sunt eligibile in cadrul acestui proiect, 

cu conditia de a nu se suprapune cu domenii de activitate neeligibile conform 

schemei de ajutor de minimis aplicabile. 

 

 

 

 

 


