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SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A CERC
Listă coduri CAEN eligibile

Secțiunea C
Diviziunea 22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase platice
Clasa 2211 - Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer, reșaparea și refacerea anvelopelor
Clasa 2219 - Fabricarea altor produse din cauciuc
Clasa 2221 - Fabricarea plăcilor, folilor, tuburilor și profilelor din material plastic
Clasa 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din plastic
Diviziunea 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalic
Clasa 2311 - Fabricarea sticlei plate
Clasa 2312 - Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
Clasa 2313 - Fabricarea articolelor din sticlă
Clasa 2314 - Fabricarea fibrelor din sticlă
Clasa 2319 - Fabricarea de sticlărie tehnică
Diviziunea 26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
2611- Fabricarea subansamblurilor electronice ( module)
2612- Fabricarea componentelor electronice
2620- Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
2630-Fabricarea echipamente de comunicații
2640- Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651-Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, cotrol, navigație
Diviziunea 27 - Fabricarea echipamentelor electrice
2720- Fabricarea de acumulatori și baterii
2731- Fabricarea de fibră optică
2732- Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronic
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2733- Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electronice
2740- Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2790- Fabricarea altor echipamente electrice
Diviziunea 28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.
2813- Fabricarea de pompe și compresoare
2815- Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de
transmisie
2822- Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
2824- Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric
2825- Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz
casnic
2829- Fabricarea altor mașini și utilaje generală
2830- Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
2841- Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849- Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.
2896- Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului
2899- Fabricarea altor mașini si utilaje specifice n.c.a.
Diviziunea 29 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și
semiremorcilor
2910- Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920- Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci și semiremorci
2931- Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Secțiunea J
Diviziunea 62 - Activități de servicii în tehnologia informației
6201-Activități de realizare a software-ului la comandă
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6202-Activități de consultanță în tehnologia informației
6203- Activități de management(gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209- Activități de servicii privind tehnologia informație
Diviziunea 63 - Activități de servicii informatice
6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312- Activități ale portalurilor web
6391- Activități ale agențiilor de știri
6399- Alte activități de servicii informatice n.c.a.

Secțiunea M
Diviziunea 71 - Activități de arhitectură și inginerie, activități de testări și analiză tehnică
7111- Activități de arhitectură
7112- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120- Activicăți de testări și analize tehnice
Diviziunea 72 - Cercetare dezvoltare
7211- Cercetarea- dezvoltarea în biotehnologie
7219- Cercetarea-dezvoltarea în alte știinte naturale și inginerie
Diviziunea 74 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice
7410- Activități de desing specializat
7490- Alte activități profesionale, ștințifice și tehnice n.c.a.

Firmele pe care le găzduiește structura CERC trebuie să fie din sectorul automotive, adică obiectul de activitate să fie construcția de
mașini sau de piese/subansamble și orice alte elemente care sunt strans legate de industria auto.
Firmele de proiectare sunt admise doar dacă lucrează în domeniul automotive, adică prestează servicii in sectorul industriei auto.

