
Anexă 
 

1. Domenii de activitate culturală și de activități auxiliare și de suport a activității 
culturale – CAEN Rev. 2: 
 

5811 Activități de editare a cărților 

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor 

5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune 

(inclusiv arhive de film) şi de programe de televiziune (seriale de televiziune, 

documentare, etc.) sau reclame de televiziune. 

5912 Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune 

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de 

televiziune 

5914 Proiecția de filme cinematografice 

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală   

7410 Activități de design specializat 

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) (cu excepția celor reglementate 

de Legea 178/1997) 

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării 

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice (exclusiv pentru: activități ale 

consultanților, în alte domenii decât arhitectură, inginerie și management – cu 

incidență în domeniul cultural -, activități desfășurate de agenți și agenții, în numele 

unor indivizi, implicând de obicei obținerea de angajamente în filme, producții teatrale 

sau alte spectacole de divertisment sau atracții sportive și plasarea de cărți, piese de 

teatru, lucrări de artă, fotografii etc. la edituri, producători, agențiile de casting și de 

reprezentare artistică, agenți literari. 

8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor si congreselor 

8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice 

și alte domenii) 

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)  

9003 Activități de creație 

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 



9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor  

9102 Activităţi ale muzeelor 

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic  

 

2. Activități de management cultural și management de proiect cultural, educație 
prin cultură, educație cinematografică, diseminare culturală, curatoriat de 
film/arte vizuale/artele spectacolului, cascadorie, activități de producție de 
festival cultural, activități tehnice specifice pentru producția culturală offline și 
online. 

 


