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Coduri CAEN de 100 puncte – Servicii Si Comert 
 

CAEN Descriere 
4110 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara 

4120 4120 - Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 

4211 4211 - Lucrari de construcții a drumurilor si autostrazilor 

4321 4321 - Lucrari de instalatii electrice 

4322 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat 

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

4520 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor 

4531 4531 - Comerț cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule 

4639 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 

4646 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 

4649 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 

4669 4669 - Comerț cu ridicata al altor masini si echipamente 

4673  4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare 

4690 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat 

4711 
4711 - Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, 
bauturi si tutun 

4719 4719 - Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare 

4730 4730 - Comerț cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate 

4773 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate 

4791 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

5229  5229 - Alte activități anexe transporturilor 

5610 5610 - Restaurante 

6201 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) 

6820 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 

7022 7022 - Activități de consultanta pentru afaceri si management 

7112 7112 - Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea 

7311 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate 

 


