
ANEXA NR.1 

Lista activitatilor –coduri CAEN – comert cu amanuntul 

471 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate 

 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta 
de produse alimentare, bauturi si tutun 

 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta 
de produse nealimentare 

472 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din 
tutun, in magazine specializate 

 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine 
specializate 

 4722 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine 
specializate 

 4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine 
specializate 

 4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor 
zaharoase, in magazine specializate 

 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate 

 4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate 

 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 

473 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine 
specializate 

 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine 
specializate 

474 Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii in 
magazine specializate 

 4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in 
magazine specializate 

 4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine 
specializate 

 4743 Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate 



475 Comert cu amanuntul al altor produse casnice, in magazine specializate 

 4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate 

 4752 Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor dinsticla si a celor 
pentru vopsit, in magazine specializate 

 4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a 

 altor acoperitoare de podea, in magazine specializate 

 4754 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine 
specializate 

 4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articole de uz 
casnic n.c.a., in magazine specializate 

476 Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative, in magazine specializate 

 4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate 

 4762 Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine 
specializate 

 4763 Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari 
audio/video, in magazine specializate 

 4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate 

 4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate 

477 Comert cu amanuntul al altor bunuri, in magazine specializate 

 4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate 

 4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine 
specializate 

 4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 

 4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine 
specializate 

 4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine 
specializate 

 4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comertcu amanuntul al 
animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate 

 4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate 

 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 



 4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine 

478 Comert cu amanuntul efectuat prin standuri, chioscuri sipiete 

 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din 
tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete 

 4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin 
standuri, chioscuri si piete 

 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse 

479 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioscuri si 
piete 

 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

 4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si 
pietelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR.2 

Lista activitatiilor-coduri CAEN – comert cu ridicata  

 

  4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 

 Această clasă include: 

 -vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi a celor uzate: 

            -autovehicule de pasageri, inclusiv autovehicule de pasageri 

specializate ca ambulanţe şi microbuze,  

   etc.(sub 3,5 tone) 

 Această clasă include de asemenea: 

 -vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a autovehiculelor de teren ca jeep-

urile (sub 3,5 tone) 

 

 Această clasă exclude: 

 -vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor pentru 

autovehicule, vezi 453 

 -închirierea autovehiculelor cu şofer, vezi 4939 

 -închirierea autovehiculelor fără şofer, vezi 7711 

 

 4519 Comerţ cu alte autovehicule 

 Această clasă include: 

 -vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a vehiculelor noi şi a celor uzate: 

            -camioane, remorci şi semi-remorci 

            -vehicule pentru camping ca rulote şi case pe roţi 

 Această clasă include de asemenea: 

 -vânzarea cu  ridicata şi cu amănuntul a autovehiculelor de teren (peste 3,5 

tone) 

 

 Această clasă exclude: 

 -vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a pieselor şi accesoriilor pentru 

autovehicule, vezi 453 

 -închirierea de camioane cu şofer, vezi 4941 

 -închirierea de camioane fără şofer, vezi 7712 

 

  4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 Această clasă include: 

 -întreţinerea şi repararea autovehiculelor: 

            -reparaţii mecanice 

            -reparaţii electrice 

            -repararea sistemelor electronice de injecţie 



            -întreţinerea uzuală (curentă) 

            -reparaţii ale caroseriei 

            -reparaţii ale unor piese ale motorului 

            -spălare, lustruire etc. 

            -vopsire 

            -repararea parbrizelor  

            -repararea scaunelor din autovehicule 

 -repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor şi a camerelor de aer 

 -tratamentul anti-rugină 

 -instalarea de piese şi accesorii opţionale care nu fac parte din procesul de 

fabricaţie 

 

 Această clasă exclude: 

 -reşaparea şi recondiţionarea pneurilor, vezi 2211 

 

 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 

 

 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 

 Această clasă exclude: 

 -vânzarea cu amănuntul a carburanţilor, vezi 4730 

 

  4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi 

repararea motocicletelor 

 Această clasă include: 

 -vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul a motocicletelor, inclusiv a 

motoretelor 

-vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul, inclusiv prin agenţi comisionari şi 

case de comenzi prin poştă, de piese şi accesorii pentru motociclete 

 -întreţinerea şi repararea motocicletelor 

 

 Această clasă exclude: 

 -vânzarea cu ridicata de biciclete, a  pieselor şi accesoriilor aferente, vezi 

4649 

 -vânzarea cu amănuntul de biciclete, a  pieselor şi accesoriilor aferente, 

vezi  4764 

 -închirierea de motociclete, vezi 7739 

 -repararea şi întreţinerea bicicletelor, vezi 9529 

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al florilor, al  plantelor şi al bulbilor 



  4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

 Această clasă include: 

 -comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete 

 -comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor conservate 

 

 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

 

 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi 

grăsimilor comestibile 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al produselor lactate 

 -comerţul cu ridicata al ouălor şi produselor din ouă 

 -comerţul cu ridicata al uleiurilor şi grăsimilor comestibile, de origine 

animală sau vegetală 

 

 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al băuturilor alcoolice 

 -comerţul cu ridicata al băuturilor nealcoolice 

 Această clasă include de asemenea: 

 -cumpărarea de vin în vrac şi înbutelierea fără transformare 

 Această clasă exclude: 

 -activităţi de amestecare a  vinului sau a altor băuturi spirtoase distilate, 

vezi 1101, 1102 

 

  4635        Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 

 

 4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 

 -comerţul cu ridicata al produselor de patiserie 

 

 4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 

 

 4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, 

crustacee şi moluşte 

 Această clasă include de asemenea: 

 -comerţul cu ridicata al produselor pentru  hrana animalelor de companie 

 

 4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi 



tutun 

  4641        Comerţ cu ridicata al produselor textile 

 Această  clasă include: 

 -vânzarea cu ridicata a firelor 

 -vânzarea cu ridicata a ţesăturilor 

 -vânzarea cu ridicata a lenjeriei de pat şi de masă etc. 

 -vânzarea cu ridicata de articole de mercerie: ace, aţă de cusut etc. 

 

 Această clasă exclude: 

 -comerţul cu ridicata al fibrelor textile, vezi 4676 

 

  4642        Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al  îmbrăcămintei, inclusiv îmbrăcăminte pentru sport 

 -comerţul cu ridicata al  accesoriilor pentru îmbrăcăminte ca: mănuşi, 

cravate, bretele, etc. 

 -comerţul cu ridicata al încălţămintei 

 -comerţul cu ridicata al articolelor din blană 

 -comerţul cu ridicata al umbrelelor 

 

 Această clasă exclude: 

 -comerţul cu ridicata al bijuteriilor, vezi 4648 

 -comerţul cu ridicata al articolelor din piele, vezi 4649 

 -comerţul cu ridicata al încălţămintei de sport, cum ar fi clăpari, vezi 4649 

 

 4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al 

aparatelor de radio 

                       şi televizoare 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc 

 -comerţul cu ridicata al aparatelor de radio şi televizoarelor 

 -comerţul cu ridicata al aparatelor fotografice şi optice 

 -comerţul cu ridicata al aparatelor electrice de încălzit 

 -comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video, CD-urilor, DVD-urilor 

înregistrate 

 

 Această clasă exclude: 

 -comerţul cu ridicata al casetelor audio şi video, CD-urilor, DVD-urilor 

neînregistrate, vezi 4652 

 -comerţul cu ridicata al maşinilor de cusut, vezi 4664 



 

  4644        Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse 

de întreţinere 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al produselor din ceramică şi sticlărie 

 -comerţul cu ridicata al produselor de întreţinere 

 

 4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al produselor de parfumerie, cosmetice şi al 

săpunurilor 

 

 4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice şi medicale 

 

 4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi articolelor de iluminat 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al mobilei de uz casnic 

 -comerţul cu ridicata al covoarelor 

 -comerţul cu ridicata al articolelor de iluminant 

 

 Această clasă exclude: 

 -comerţul cu ridicata al mobilei de birou, vezi 4665 

 

  4648        Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 

 

  4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

 Această clasă include: 

-comerţul cu ridicata al articolelor din lemn, împletiturilor din nuiele, 

trestie, papură , al produselor din plută, etc. 

 -comerţul cu ridicata al bicicletelor, piesele şi accesoriile acestora 

 -comerţul cu ridicata al articolelor de papetărie, cărţilor, revistelor şi 

ziarelor 

 -comerţul cu ridicata al produselor din piele şi accesoriilor de voiaj 

 -comerţul cu ridicata al instrumentelor muzicale 

 -comerţul cu ridicata al jocurilor şi jucăriilor 

 -comerţul cu ridicata al  articolelor sportive, inclusiv încălţăminte specială 

de sport precum clăparii. 

  4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi 



furniturilor 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al maşinilor şi echipamentelor pentru agricultură: 

            -pluguri, distribuitor de îngrăşăminte naturale, semănători 

            -secerătoare (combină) 

            -maşini de treierat 

            -maşini de muls 

            -maşini pentru apicultură, silvicultură şi pentru creşterea păsărilor 

            -tractoare utilizate în agricultură şi silvicultură 

 Această clasă include de asemenea: 

 -maşini de tuns gazonul, indiferent de modul de operare 

 

 

  4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi al 

produselor derivate 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al combustibililor, uleiurilor, lubrifianţilor şi 

produselor petroliere cum ar fi: 

           -mangal, cărbune, cocs, combustibil lemnos, naftalină 

           -ţiţei, petrol brut, motorină, benzina, păcură, ulei pentru încălzire, 

petrol lampant 

           -gaze de petrol lichefiate, butan şi propan 

           -ulei lubrifiant, produse petroliere rafinate 

 

 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de 

construcţii şi echipamentelor  

                         sanitare 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al lemnului neprelucrat 

 -comerţul cu ridicata al produselor rezultate din prelucrarea primară  a 

lemnului 

 -comerţul cu ridicata a vopselelor şi lacurilor 

 -comerţul cu ridicata al materialelor de construcţii: 

           -nisip, pietriş, etc. 

 -comerţul cu ridicata al tapetului şi produselor pentru acoperit pardoselile 

 -comerţul cu ridicata  al sticlei plate 

 -comerţul cu ridicata al echipamentelor sanitare: 

           -căzi de baie, chiuvete, toalete şi alte articole sanitare din porţelan 

 -comerţul cu ridicata al clădirilor prefabricate 

 



 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie 

pentru instalaţii sanitare şi  

                         de încălzire 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al articolelor de fierărie şi  lăcătuşerie 

 -comerţul cu ridicata al fitingurilor şi armăturilor 

 -comerţul cu ridicata al încălzitoarelor de apă 

 -comerţul cu ridicata al produselor pentru instalaţii sanitare: 

           -tuburi, conducte, fitinguri, robinete, piese în formă de T, racorduri, 

conducte cauciucate etc. 

 -comerţul cu ridicata al sculelor cum ar fi: ciocane, fierăstraie, şurubelniţe 

şi alte scule de mână 

 

 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al produselor chimice industriale: 

           -anilină, tuş tipografic, uleiuri esenţiale, gaze industriale, adezivi 

chimici, coloranţi, răşini sintetice,  

 metanol, parafină, substanţe  aromatizante, sodă, sare industrială, acizi şi 

sulfuri, derivate de amidon etc. 

 -comerţul cu ridicata al îngrăşămintelor şi produselor agrochimice 

 

 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 

 Această clasă include: 

 -comerţul cu ridicata al materialelor plastice, în formă primară 

 -comerţul cu ridicata al cauciucului 

 -comerţul cu ridicata al fibrelor textile etc. 

 -comerţul cu ridicata al hârtiei în vrac 

 -comerţul cu ridicata al pietrelor preţioase 

 

4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 

 Această clasă include:  

 -comerţul cu ridicata al diverselor produse fără nici o specializare 

 

 

 

 



ANEXA NR.3 

Lista activitatilor-coduri CAEN –prestari servicii 

3312        Repararea maşinilor 

Această clasă include repararea şi întreţinerea maşinilor şi echipamentelor 

industriale ca: ascuţitul sau instalarea lamelor şi fierăstraielor pentru 

maşinile industriale sau asigurarea serviciilor de reparaţii prin sudură; 

repararea maşinilor şi echipamentelor agricole şi a altor maşini şi 

echipamente grele, industriale (de  exemplu încărcătoare cu furcă şi alte 

echipamente de manipulare a materialelor, maşini unelte, echipamente de 

refrigerare industriale, echipamente pentru construcţii şi utilaje miniere), 

maşini şi echipamente cuprinse în cadrul  diviziunii 28.   

                 Această clasă include: 

 -repararea şi întreţinerea  motoarelor, altele decât cele pentru autovehicule 

 -repararea şi întreţinerea pompelor, compresoarelor  şi a echipamentelor 

similare 

 -repararea si întreţinerea utilajelor hidraulice 

 -repararea valvelor 

 -repararea angrenajelor şi a elementelor de transmisie 

 -repararea şi întreţinerea cuptoarelor industriale 

 -repararea şi întreţinerea echipamentelor de ridicat şi manipulat 

 -repararea şi întreţinerea echipamentelor industriale de refrigerare şi 

purificare a aerului 

 -repararea şi întreţinerea utilajelor industriale de uz general  

 -repararea altor maşini-unelte portabile acţionate electric 

 -repararea şi întreţinerea maşinilor unelte pentru prelucrarea metalului  şi a 

accesoriilor pentru acestea 

 -repararea şi întreţinerea altor maşini unelte 

 -repararea şi întreţinerea tractoarelor utilizate în agricultură 

 -repararea şi întreţinerea utilajelor agricole şi a utilajelor pentru silvicultură 

şi exploatare forestieră 

 -repararea şi întreţinerea utilajelor metalurgice 

-repararea şi întreţinerea utilajelor miniere, utilajelor de construcţii, 

utilajelor pentru zăcămintele de petrol şi gaze  

 -repararea şi întreţinerea utilajelor pentru prelucrarea produselor 

alimentare, băuturilor şi tutunului 

 -repararea şi întreţinerea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei 

şi pielăriei 

 -repararea şi întreţinerea utilajelor pentru industria hârtiei 

 -repararea şi întreţinerea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a 

cauciucului 



 -repararea şi întreţinerea altor utilaje cu destinaţie  specifică din cadrul 

diviziunii 28 

 -repararea şi întreţinerea maşinilor de cântărit 

 -repararea şi întreţinerea maşinilor automate de vânzare  a produselor 

 -repararea şi întreţinerea înregistratoarelor de casă 

 -rapararea şi întreţinerea maşinilor de fotocopiat 

 -repararea maşinilor de calculat, electronice sau nu 

 -repararea maşinilor de scris 

 

 Această clasă exclude: 

 -instalarea cuptoarelor şi a altor echipamente de încălzire, vezi 4322 

 -repararea calculatoarelor, vezi 9511 

 

 

  5610 Restaurante 

Această clasă include activitatea de asigurare a serviciilor de servire a 

mesei pentru clienţi, fie că sunt serviţi stând  la masă sau se servesc 

singuri dintr-un galantar cu produse, fie că  mănâncă mesele preparate în 

incintă, că le iau acasă sau că le sunt livrate la domiciliu. Aceasta include 

prepararea şi servirea meselor pentru consumul imediat din autovehicule 

sau cărucioare fără motor. 

 Această clasă include activităţi din: 

 -restaurante 

 -bufete expres 

 -restaurante fast-food 

 -pizzerii 

 -unităţi de alimentaţie care servesc pentru acasă 

 -vânzători ambulanţi la tonete de îngheţată 

 -cărucioare mobile care  vând mâncare 

 -prepararea hranei la standuri din pieţe 

 Această clasă include de asemenea: 

-activităţi ale restaurantelor şi barurilor conexe transportului, atunci când 

sunt efectuate de unităţi distincte, altele decât unităţile de transport 

 

Această clasă exclude: 

 -vânzarea cu amănuntul a mâncării prin intermediul maşinilor automate, 

vezi 4799 

 -activitatea de  concesionare a unităţilor de alimentaţie, vezi 5629 

5621        Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 

 Această clasă include asigurarea serviciilor de alimentaţie bazate pe 



aranjamente contractuale cu clientul, în  

 locaţia specificată de către client, pentru un anumit eveniment. 

 

 Această clasă exclude: 

 -fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revânzării, vezi  1089 

 -comerţ cu amănuntul al produselor alimentare perisabile, vezi diviziunea 

47 

 

  5629        Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

Această activitate include catering-ul industrial, adică asigurarea serviciilor 

de alimentaţie bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, pentru o 

perioadă de timp determinată. Este inclusă de asemenea activitatea 

unităţilor alimentare concesionate în cadrul bazelor sportive şi al altor 

unităţi similare. Hrana este adesea preparată într-o unitate centrală. 

 Această clasă include: 

 -furnizori de servicii de alimentaţie pentru contractori (de  exemplu: 

companii de transport) 

 -activitatea unităţilor de alimentaţie concesionate în cadrul bazelor sportive 

şi al unităţilor similare 

-activitatea cantinelor sau bufetelor (de  exemplu pentru fabrici, birouri, 

spitale sau şcoli) pe bază de concesionare 

 

 Această clasă exclude: 

 -fabricarea de produse alimentare perisabile destinate revânzării, vezi 1089 

 -comerţul  cu amănuntul al produselor alimentare, vezi diviziunea 47 

 

  5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

 Această clasă include activitatea de pregătire şi servire a băuturilor pentru 

consumul imediat în incintă . 

 Această clasă include: 

 -baruri 

 -bodegi 

 -saloane de servit cocktail-uri 

 -discoteci (unde servirea băuturilor este predominantă) 

 -berării 

 -cafenele 

 -baruri care servesc sucuri de fructe 

 -standuri mobile de vânzare a băuturilor 

 

 



 Această clasă exclude: 

 -comerţul băuturilor ambalate/preparate, vezi 47 

 -comerţ cu amănuntul al băuturilor prin intermediul automatelor, vezi 4799 

 -activitatea discotecilor şi a ringurilor de dans fără servire de băuturi, vezi 

9329 

  6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 

închiriate 

 Această clasă include: 

 -închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate: 

           -clădiri de apartamente şi locuinte individuale 

           -clădiri nerezidenţiale, inclusiv pavilioane expoziţionale, depozite 

           -terenuri 

 -furnizarea de case şi apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare 

pe perioade mai mari, de obicei  

 lunară sau anuală 

 Această clasă include de asemenea: 

 -dezvoltarea proiectelor de construcţii pentru subînchiriere personală 

 -exploatarea amplasamentelor pentru locuinţe mobile (case mobile) 

 

 Această clasă exclude: 

-activităţi de expoatare a hotelurilor, caselor de vacanţă, campingurilor, 

campingurilor pentru rulote şi altele de uz nerezidenţial sau pentru sejururi 

de scurtă durată , vezi diviziunea 55 

  6832        Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

 Această clasă exclude: 

 -activităţi juridice, vezi 6910 

-servicii suport combinate (combinaţii de  servicii cum ar fi curătenie 

generală interioara, întreţinerea şi execuţia de reparaţii minore, evacuarea 

gunoaielor, pază şi siguranţă), vezi 8110 

 -administrarea de facilităţi, cum ar fi  baze militare, închisori sau alte 

amenajări (cu excepţia administrării  

 reţelelor de calculatoare), vezi 8110 

 

  7420 Activităţi fotografice 

 Această clasă include: 

 -producţii fotografice comerciale şi pentru consumatori: 

            -fotografii portret pentru cărţi de identitate, paşapoarte, şcoli, nunţi 

etc. 

            -fotografii pentru scopuri comerciale, edituri, modă, agenţii 

imobiliare sau turism 



            -fotografii aeriene 

            - înregistrarea pe bandă a evenimentelor: nunţi, conferinţe etc. 

 -prelucrarea filmelor: 

           -developare, imprimare şi mărire de pe negativele sau filmele 

clientului 

           -laboratoare de developare a filmelor şi de printare a pozelor 

           -ateliere fotografice cu execuţia fotografiilor într-o oră (care nu fac 

parte din magazinele cu aparate  

         fotografice) 

           -montarea diapozitivelor 

           -copierea, restaurarea sau retuşarea fotografiilor 

               -activităţi ale fotoreporterilor  

 Această clasă include de asemenea: 

 -transmiterea documentelor pe microfilme 

 

 Această clasă exclude: 

 -procesarea imaginilor de film asociate cu industria de film şi de 

televiziune, vezi 5911 

 -activităţi cartografice, vezi 7112 

 -operarea cabinelor fotografice cu autoservire pe bază de monezi, vezi 9609 

  7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

 

  7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule 

rutiere uşoare 

 Această clasă include: 

 -servicii de închiriere şi leasing operaţional pentru următoarele tipuri de 

vehicule: 

           -autoturisme şi alte autovehicule rutiere uşoare fără şofer (sub 3,5 

tone) 

 Această clasă exclude: 

 -închirierea sau leasing-ul  autoturismelor sau autovehiculelor rutiere 

uşoare cu şofer, vezi 4939 

 

 7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 

 Această clasă include: 

 -servicii de închiriere şi leasing operaţional pentru următoarele tipuri de 

vehicule: 

            -camioane, remorci utilitare şi autovehicule rutiere grele (peste 3,5 

tone) 

            -vehicule recreaţionale  



 

 Această clasă exclude: 

 -servicii de închiriere sau leasing de autovehicule rutiere grele cu şofer, 

vezi 4941 

  7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi 

echipament sportiv 

 Această clasă include închirierea de bunuri recreaţionale şi echipament 

sportiv: 

 -bărci de agrement, canoe, bărci cu pânze 

 -biciclete 

 -şezlonguri şi umbrele de plajă 

 -alte echipamente sportive 

 -schiuri 

 Această clasă exclude: 

 -închirierea de bărci de agrement şi bărci cu pânze cu echipaj, vezi 5010, 

5030 

 -închirierea de casete video şi discuri, vezi 7722 

 -închirierea de alte bunuri personale şi gospodăreşti n.e.c.,  vezi 7729 

 -închirierea de echipamente de agrement, ca parte integrantă a facilităţilor 

recreaţionale, vezi 9329 

 

  7722        Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri) 

 Această clasă include închirierea de casete video, discuri, CD-uri, DVD-uri 

etc. 

 

  7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi 

gospodăreşti n.c.a. 

 Această clasă include: 

 -închirierea altor bunuri gospodăreşti sau personale, către gospodării sau 

întreprinderi (cu excepţia bunurilor  

 recreaţionale şi a echipamentului sportiv): 

           -textile, îmbrăcăminte şi încălţăminte 

-mobilă, ceramică şi sticlărie, vase de bucătărie, veselă şi tacâmuri, 

aparate electrice şi de uz          gospodăresc  

           -bijuterii, instrumente muzicale, decoruri şi costume 

           -cărţi, ziare şi reviste 

-aparatură şi echipament pentru amatori sau pentru hobby-uri, de  

exemplu unelte pentru repararea casei 

           -flori şi plante 

           -echipament electronic de uz gospodăresc 



 

 Această clasă exclude: 

 -închirierea de autoturisme, camioane, remorci şi vehicule recreaţionale 

fără şofer, vezi 771 

 -închirierea de bunuri recreaţionale şi sportive, vezi 7721 

 -închirierea de casete video şi discuri, vezi 7722 

 -închirierea de motociclete şi caravane fără şofer, vezi 77.39 

 -închirierea mobilierului de birou, vezi 7733 

 -furnizarea de lenjerie, uniforme de lucru şi alte articole similare prin 

intermediul  spălătoriilor, vezi 9601 

 7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou 

(inclusiv calculatoare) 

 Această clasă include: 

 -servicii de închiriere şi leasing operaţional de maşini şi echipamente de 

birou, fără operator: 

           -computere şi echipamente periferice  

           -maşini de multiplicat, maşini de scris şi maşini de prelucrare a 

textelor 

           -maşini şi echipamente de contabilizat: case de înregistrare, maşini 

de calculat electronice etc.  

           -mobilier de birou 

  7739        Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi 

bunuri tangibile n.c.a. 

 Această clasă include: 

 -servicii de închiriere şi leasing operaţional, al altor maşini şi echipamente 

care sunt utilizate în general drept  

 mijloace de producţie de către întreprinderi, fără operatori: 

           -motoare şi turbine 

           -maşini unelte 

           -utilaje de expoatare minieră şi petrolieră 

           -echipamente profesionale de radio, televiziune şi comunicaţii 

           -echipamente pentru producţia cinematografică 

           -echipamente de măsură şi control 

           -alte maşini de uz  ştiinţific, comercial şi industrial 

 -servicii de închiriere şi leasing operaţional de echipamente de transport 

terestru (exclusiv autoturismele), fără  

 şoferi:  

           -motociclete, caravane şi autovehicule pentru campare etc. 

           -vehicule de cale ferată 

 Această clasă include de asemenea: 



 -închirierea de containere de locuit sau utilizabile ca birouri  

 -închirierea de animale (de exemplu. herghelii, cai de curse) 

 -închirierea de containere 

 -închirierea de paleţi 

 

 Această clasă exclude: 

 -închirierea de biciclete, vezi 7721 

 -închirierea de maşini şi echipamente agricole şi forestiere, vezi 7731 

 -închirierea de maşini şi echipamente de construcţii şi lucrări de geniu civil, 

vezi 7732 

 -închirierea de maşini şi echipamente de birou, inclusiv calculatoare, vezi 

7733 

 

  8110 Activităţi de servicii suport combinate 

Această clasă include asigurarea de servicii suport combinate în interiorul 

facilităţilor unui client. Aceste servicii includ curăţenia generală în interior, 

întreţinerea, evacuarea gunoiului, protecţie şi gardă, dirijarea  

corespondenţei, recepţia, spălătoria şi servicii legate de susţinerea 

operaţiunilor în interiorul facilităţilor. Aceste activităţi suport sunt efectuate 

de către personalul de expoatare , care nu este implicat sau responsabil 

pentru activităţile sau afacerile esenţiale ale clientului. 

 

 Această clasă exclude: 

-asigurarea unui singur serviciu suport (de  exemplu servicii de curăţenie 

interioară generală) sau adresarea  unei singure funcţii (de  exemplu 

încălzirea), vezi clasa cea mai apropiată corespunzătoare  serviciului 

furnizat 

-asigurarea personalului de administrare şi exploatare pentru funcţionarea 

completă a unităţii clientului ce poate fi hotel, restaurant, mină sau spital, 

vezi clasa unităţii respective 

 -asigurarea administrării şi exploatării în locaţie a sistemului de calcul 

electronic al unui client şi/sau a  

 facilităţilor de prelucrare a datelor, vezi 6203 

 -operarea unităţilor corecţionale, pe bază de contract sau comision, vezi 

8423 

 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

 Această clasă include activităţile generale (nespecializate) de curăţenie a 

tuturor tipurilor de clădiri cum ar fi: 

 -birouri 

 -case sau apartamente 



 -fabrici 

 -magazine 

 -instituţii 

 -alte imobile comerciale şi profesionale şi clădiri rezidenţiale. 

 Aceste activităţi constau în cea mai mare parte în curăţenie interioară, deşi 

pot include curăţenia zonelor  

 exterioare conexe, cum ar fi  ferestrele şi pasajele de trecere. 

 

 Această clasă exclude: 

-activităţi specializate de curăţenie, cum ar fi  curăţarea ferestrelor, 

curăţarea coşurilor, curăţarea şemineurilor, sobelor, furnalelor, 

incineratoarelor, cazanelor, conductelor de ventilaţie, unităţilor de 

evacuare, vezi 8122 

 

 8122 Activităţi specializate de curăţenie  

 Această clasă include activităţi de: 

 -curăţenie exterioară a clădirilor de toate tipurile, inclusiv birouri, fabrici, 

magazine, instituţii şi alte imobile  

 comerciale şi profesionale precum şi clădiri rezidenţiale 

-activităţi specializate de curăţenie pentru clădiri cum ar fi : curăţarea 

ferestrelor, curăţarea coşurilor, curăţarea şemineurilor, sobelor, furnalelor, 

incineratoarelor, cazanelor, conductelor de ventilaţie, unităţilor de evacuare 

 -curăţarea maşinilor industriale 

 -alte activităţi de curăţenie a clădirilor şi maşinilor industriale, n.c.a. 

 

 Această clasă exclude: 

 -curăţarea cu abur, sablarea şi activităţi similare, pentru exteriorul 

clădirilor, vezi 4399 

 

 8129 Alte activităţi de curăţenie  

 Această clasă include activităţile de: 

 -curăţenie şi întreţinere a piscinelor 

 -curăţenie a  trenurilor, autobuzelor, avioanelor etc. 

 -curăţenie a  interiorului cisternelor rutiere şi maritime 

 -activităţi de dezinfectare şi deratizare 

 -curăţarea sticlelor 

 -măturatul străzilor şi îndepărtarea zăpezii şi a gheţii 

 -alte activităţi de curăţenie, n.c.a. 

 Această clasă exclude: 

 



 -controlul dăunătorilor din agricultură, vezi 0161 

 -curăţarea  automobilelor, spălătorii auto, vezi 4520 

 8211 Activităţi combinate de secretariat 

Această clasă include asigurarea unei combinaţii de servicii de secretariat 

zilnice, cum sunt recepţia, planificarea financiară, facturarea şi păstrarea 

evidenţelor, servicii de personal şi de corespondenţă etc. pentru alţii, pe 

bază de  contract sau comision. 

 

 Această clasă exclude: 

 -asigurarea unui singur tip din cadrul acestor activităţi, vezi clasa 

corespunzătoare activităţii particulare 

 -asigurarea de personal operativ fără supraveghere, vezi 78 

 

 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte 

activităţi specializate de secretariat 

Această clasă include o gamă variata de activităţi de copiere, pregătire a 

documentelor şi  activităţi specializate de secretariat. Activităţile de 

copiere/imprimare a documentelor incluse aici acoperă  doar activităţi de 

tipărire într-un număr limitat de exemplare 

 Această clasă include: 

 -pregătirea documentelor 

 -editarea şi corectarea documentelor  

 -dactilografierea şi  procesarea de texte 

 -servicii suport de secretariat 

 -transcrierea documentelor, şi alte servicii de secretariat 

 -scrierea scrisorilor sau CV-urilor 

-asigurarea închirierii căsuţelor poştale şi alte servicii poştale şi de 

corespondenţă cum ar fi presortarea, scrierea adreselor, etc. (cu excepţia 

publicităţii directe prin poştă) 

 -fotocopierea 

 -multiplicarea 

 -heliografierea 

-alte servicii de copiere a documentelor (fără  asigurarea serviciilor de 

tipărire, cum ar fi  tipărirea offset, tipărirea rapidă,  tipărirea digitală, 

servicii de pre-tipărire 

 

Această clasă exclude: 

 -tipărirea de documente (tipărirea offset, tipărirea rapidă etc.), vezi 1812 

 -servicii de pre-tipărire, vezi 1813 

 -publicitate directă prin poştă, vezi 7311 



 -servicii  specializate de stenodactilografiere, ca înregistrarea lucrărilor 

tribunalelor, vezi 8299 

 -servicii de stenografie publică, vezi 8299 

 8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 

Aceasta include furnizarea de învăţământ în activităţi sportive pentru 

grupuri sau persoane prin intermediul taberelor sau şcolilor. Sunt incluse de 

asemenea taberele de pregătire sportivă, serale şi de zi. Nu include şcoli, 

colegii şi universităţi. Pregătirea poate fi asigurată în diverse 

amplasamente, cum sunt facilităţi ale unităţii sau facilităţi de instruire ale 

clientului, instituţii de învăţământ sau prin alte mijloace. Pregătirea oferită 

în această clasă este organizată formal. 

 Această clasă include: 

 -pregătire sportivă (baseball, basket, cricket, fotbal etc.) 

 -tabere, pregătire sportivă 

 -pregătirea gimnaştilor 

 -pregătirea pentru călărie, academii sau şcoli de echitaţie 

 -pregătirea în domeniul nataţiei 

 -pregătirea de instructori sportivi profesionişti , antrenori de sport 

 -pregătirea în arte marţiale 

 -pregătirea în domeniul jocurilor de cărţi (cum ar fi  bridge) 

 -pregătirea în  domeniul yoga 

 

 Această clasă exclude: 

 -învăţământul în domeniul cultural, vezi 8552 

 9313 Activităţi ale centrelor de fitness 

 

 Această clasă include: 

 -cluburi şi centre de fitness şi culturism 

 

  9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

 Această clasă include repararea echipamentului electronic, cum ar fi 

calculatoarele, maşinile de calculat 

 şi echipamentele periferice. 

 Această clasă include repararea şi întreţinerea de: 

 -calculatoare de birou 

 -calculatoare portabile (laptop-uri) 

 -unităţi de disc magnetic, unităţi optice şi alte dispozitive de stocare 

 -unităţi de disc optic (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM,. DVD-RW) 

 -imprimante 

 -monitoare 



 -tastaturi 

 -mouse-uri, joystick-uri şi accesorii pentru acestea  

 -modemuri interne şi externe  

 -terminale de computer specializate 

 -servere 

 -scanere, inclusiv scanere pentru  coduri de bare 

 -cititoare de cartele inteligente (smart card) 

 -căşti pentru simularea realităţii virtuale 

 -proiectoare pentru calculator  

 Această clasă include de asemenea repararea şi întreţinerea de: 

 -terminale pentru calculatoare, cum sunt automatele bancare (ATM); 

puncte de vânzare (POS), ce  

               operează fără  

 comenzi mecanice 

 -mini-calculatoare portabile (PDA-uri –personal digital asistent) 

 

 Această clasă exclude: 

 -repararea şi întreţinerea echipamentelor de tip modem, vezi 9512 

  9512        Repararea echipamentelor de comunicaţii 

 Această clasă include repararea şi întreţinerea echipamentelor de 

comunicaţii cum ar fi: 

 -telefoane fără fir  

 -telefoane celulare 

 -echipamente modem  

 -fax-uri 

 -echipament de transmitere pentru comunicaţii ( de exemplu. routere, punţi, 

modemuri) 

 -aparate de radio emisie-recepţie 

 -camere profesionale video şi de televiziune 

 

 

  9521        Repararea aparatelor electronice de uz casnic 

 Această clasă include repararea şi service-ul aparatelor electronice de uz 

caznic: 

 -repararea aparatelor electronice de uz casnic: 

           -televizoare, receptoare radio 

           -aparate de înregistrat pe casete video (VCR) 

           -aparate pentru citirea CD-urilor 

           -cameră video (exclusiv camere video profesioniste) 

 



  9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor 

pentru casă şi grădină 

 Această clasă include repararea şi întreţinerea dispozitivelor de uz 

gospodăresc şi a echipamentelor  

               pentru casă şi grădină: 

 -repararea şi întreţinerea dispozitivelor de uz gospodăresc 

           -frigidere, aragazuri, maşini de spălat, uscătoare de rufe, aparate de 

aer condiţionat de cameră, etc. 

 -repararea şi întreţinerea echipamentelor pentru casă şi grădină 

           -maşini de  tuns gazonul, maşini pentru secerat şi treierat, maşini 

pentru suflat zăpada şi  

                          frunzele, maşini de cosit etc. 

 

 Această clasă exclude: 

 -repararea maşinilor-unelte portabile acţionate electric, vezi 3312 

 -repararea sistemelor centralizate de aer condiţionat, vezi 4322 

 

 9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 

 Această clasă include repararea şi întreţinerea încălţămintei şi  a articolelor 

din piele: 

 -repararea ghetelor, pantofilor, valizelor şi a altor articole similare 

 -aplicarea de flecuri pentru tocuri 

  

 9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

 Această clasă include: 

 - repararea de ceasuri, orologii şi părţi componente ale acestora, cum sunt 

carcase de ceasuri din toate  

 materialele; mecanisme, cronometre etc. 

 -repararea bijuteriilor 

 

 Această clasă exclude: 

 -gravarea industrială a metalelor, vezi 2561 

 -repararea de marcatoare de pontaj, compostoare pentru data şi oră, 

întrerupătoare orare şi a  dispozitivelor  

 similare pentru înregistrarea timpului, vezi 3313 

 

 9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 

 Această clasă include repararea bunurilor de uz personal şi gospodăresc: 

 -repararea bicicletelor 

 -repararea şi modificarea îmbrăcămintei 



 -repararea articolelor sportive (cu excepţia armelor sportive) şi a 

echipamentelor de campare 

 -recondiţionarea cărţilor 

 -repararea instrumentelor muzicale (cu excepţia orgilor şi instrumentelor 

muzicale cu valoare istorică) 

 -repararea jucăriilor şi a articolelor similare 

 -repararea altor bunuri de uz personal şi gospodăresc 

 -acordarea pianelor 

 

 Această clasă exclude: 

 -repararea maşinilor-unelte portabile acţionate electric, vezi 3312 

 -repararea armelor sportive şi recreaţionale, vezi 3312 

  9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din 

blană 

 Această clasă include: 

 -spălarea şi  curăţarea uscată, călcarea etc., a tuturor tipurilor de articole de 

îmbrăcăminte (inclusiv din  

                blană) şi textile, utilizând echipamente mecanice, manuale sau maşini cu 

auto-servire ce funcţionează  

                cu monede, pentru publicul larg sau pentru clienţi industriali sau 

comerciali 

 -colectarea şi livrarea lenjeriei 

 -şamponarea carpetelor şi covoarelor; curăţarea draperiilor şi a perdelelor, 

la domiciliul clienţilor sau nu  

 -curăţarea rufăriei, uniformelor de lucru şi altor articole similare, de către 

spălătorii 

 

 Această clasă exclude: 

 -închirierea îmbrăcămintei, alta decât  uniformele de lucru, chiar dacă 

curăţirea acestor articole este o  parte  

 integrantă a activităţii, vezi 7729 

 -repararea şi modificarea îmbrăcămintei, vezi 9529 

 

  9602        Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 

 Această clasă include: 

 -activităţi de spălare a părului, aranjare şi tuns, coafat, vopsit, nuanţat, 

ondulat, îndreptat şi activităţi similare,  

 pentru bărbaţi şi femei 

 -bărbierit şi aranjarea bărbii 

 -masaj facial, manichiură şi pedichiură, machiaj etc. 



 

 Această clasă exclude: 

 -confecţionarea de peruci, vezi 3299 

 

 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare 

 Această clasă include: 

 -înhumarea şi incinerarea corpurilor umane sau de animale şi activităţi 

conexe: 

           -pregătirea decedaţilor pentru înhumare sau incinerare şi servicii de 

îmbălsămare 

           -asigurarea serviciilor de înhumare sau incinerare 

           -închirierea de spaţiu utilat  în saloane de pompe funebre 

 -închirierea sau vânzarea locurilor de veci 

 -întreţinerea mormintelor şi a mauzoleelor 

 

 Această clasă exclude: 

 -servicii religioase legate de funeralii, vezi  9491 

  9609        Alte activităţi de servicii n.c.a. 

 Această clasă include: 

 -activităţi de astrologie şi spiritism 

 -servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii 

de stabilire a întâlnirilor, servicii ale  

 agenţiilor matrimoniale 

 -servicii de îngrijire a animalelor de companie  cum ar fi: plimbatul, 

împerecherea, găzduirea şi dresajul  

 -servicii ale organizaţiilor genealogice 

 -activităţi ale studiourilor de  tatuaj şi piercing 

 -servicii ale lustragiilor,  hamalilor, valeţilor pentru parcarea maşinilor etc. 

-exploatarea maşinilor şi aparatelor care oferă servicii personale pe bază de 

monezi (cabine fotografice, cântare, aparate de măsurare a tensiunii 

sanguine, cutii pentru păstrarea obiectelor ce funcţionează pe bază de 

monezi etc.) 

 

 Această clasă exclude: 

 -activităţi veterinare, vezi 7500 

 -maşini de spălat ce funcţionează  pe bază de  monezi, vezi 9601 

 -maşini pentru jocuri de noroc sau alte jocuri ce funcţionează pe bază de  

monezi, vezi 9200 

 

  9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de 



personal casnic 

 Această clasă include activităţi ale  gospodăriilor în calitate de angajator de 

personal casnic cum ar fi:  

 servitoare, bucătărese, chelneri, valeţi, majordomi, spălătorese, grădinari, 

portari, grăjdari, şoferi, îngrijitori,  

 guvernante, baby-sitter-e, meditatori, secretare etc. 

Personalul casnic angajat poate să declare activitatea angajatorului lor cu 

ocazia  recensămintelor sau anchetelor statistice, chiar dacă angajatorul este 

un individ. Produsul acestei activităţi este consumat în gospodăria 

angajatoare. 

 

 Această clasă exclude: 

-asigurarea de servicii cum ar fi gătitul, grădinăritul etc. de către furnizori 

de servicii independenţi (companii sau persoane), vezi clasa de activitate 

conform tipului de serviciu 

 

 

 

 

 


