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Coduri CAEN de 95 puncte – Servicii Si Comert 

 

CAEN CODURI CAEN 
3312 3312 - Repararea mașinilor 

3320 3320 - Instalarea mașinilor si echipamentelor industriale 

3811  3811 - Colectarea deseurilor nepericuloase 

4221 4221 - Lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide 

4222 4222 - Lucrari de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicații 

4291 4291 - Construcții hidrotehnice 

4299 4299 - Lucrari de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a 

4312 4312 - Lucrari de pregatire a terenului 

4329 4329 - Alte lucrari de instalatii pentru construcții 

4332 4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie 

4333  4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor 

4334 4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 

4339 4339 - Alte lucrari de finisare 

4391 4391 - Lucrari de invelitori, sarpante si terase la construcții 

4399 4399 - Alte lucrari speciale de construcții n.c.a. 

4519 4519 - Comerț cu alte autovehicule 

4532 4532 - Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule 

4621 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat 

4623 4623 - Comerț cu ridicata al animalelor vii 

4631 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor si legumelor 

4632 4632 - Comerț cu ridicata al carnii si produselor din carne 

4633 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile 

4634 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor 

4636 4636 - Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase 

4637 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente 

4638 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste 

4641 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile 

4642 4642 - Comerț cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei 

4643 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor 

4644 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere 

4645 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie 

4647 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat 

4651 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului 

4652 4652 - Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicații 

4661 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor si furniturilor 

4662 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte 

4663 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria miniera si construcții 

4674 4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire 

4675 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice 

4676 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 

4677 4677 - Comerț cu ridicata al deseurilor si resturilor 

4721 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate 

4722 4722 - Comerț cu amănuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate 

4724 4724 - Comerț cu amănuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate 

4729 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate 

4741 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate 

4742 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații in magazine specializate 

4751 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, in magazine specializate 

4752 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in 
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magazine specializate 

4754 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate 

4759 
4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in 
magazine specializate 

4762 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate 

4771 4771 - Comerț cu amănuntul al imbracamintei, in magazine specializate 

4772 4772 - Comerț cu amănuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate 

4774 4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate 

4775 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, in magazine specializate 

4776 
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor si semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie 
si a hranei pentru acestea, in magazine specializate 

4777 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate 

4778 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate 

4779 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine 

4799 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor si piețelor 

4931 4931 - Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători 

4932 4932 - Transporturi cu taxiuri 

4939 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 

5210 5210 - Depozitări 

5221 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5222 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apa 

5224 5224 - Manipulari 

5320 5320 - Alte activități poștale si de curier 

5510 5510 - Hoteluri si alte facilități de cazare similare 

5520 5520 - Facilități de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata 

5590 5590 - Alte servicii de cazare 

5621 5621 - Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente 

5630 5630 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor 

5811 5811 - Activități de editare a cartilor 

5829 5829 - Activități de editare a altor produse software 

5911 5911 - Activități de productie cinematografica, video si de programe de televiziune 

6020 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune 

6110 6110 - Activități de telecomunicații prin retele cu cablu 

6190 6190 - Alte activități de telecomunicații 

6202 6202 - Activități de consultanta in tehnologia informatiei 

6209 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informatiei 

6311 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe 

6511 6511 - Activități de asigurări de viata 

6512 6512 - Alte activități de asigurări (exceptand asigurările de viata) 

6622 6622 - Activități ale agenților si broker-ilor de asigurări 

6810 6810 - Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii 

6831 6831 - Agentii imobiliare 

6832 6832 - Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract 

6920 6920 - Activități de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal 

7111 7111 - Activități de arhitectura 

7120 7120 - Activități de testari si analize tehnice 

7219 7219 - Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie 

7312 7312 - Servicii de reprezentare media 

7320 7320 - Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice 

7410 7410 - Activități de design specializat 

7490 490 - Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. 

7500 7500 - Activități veterinare 

7711 7711 - Activități de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare 

7732 7732 - Activități de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru construcții 

7810 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca 
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7820 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului 

7911 7911 - Activități ale agențiilor turistice 

7912 7912 - Activități ale tur-operatorilor 

8010 8010 - Activități de protectie si garda 

8121 8121 - Activități generale de curatenie a cladirilor 

8129  8129 - Alte activități de curatenie 

8130 8130 - Activități de intretinere peisagistica 

8220 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonica (call center) 

8292 8292 - Activități de ambalare 

8299 8299 - Alte activități de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 

8559 8559 - Alte forme de invatamant n.c.a. 

8610 8610 - Activități de asistenta spitaliceasca 

8621 8621 - Activități de asistenta medicala generala 

8622 8622 - Activități de asistenta medicala specializata 

8623 8623 - Activități de asistenta stomatologica 

8690 8690 - Alte activități referitoare la sanatatea umana 

9329 9329 - Alte activități recreative si distractive n.c.a. 

9511 9511 - Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice 

9602 9602 - Coafura si alte activități de infrumusetare 

 


