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4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 
- piese, componente, furnituri, unelte și accesorii pentru autovehicule, cum ar fi: anvelope și camere 
de aer, bujii, baterii, echipamente de iluminat și piese electrice; 
- vânzările cu amănuntul a pieselor și accesoriilor pentru autovehicule, care nu fac parte din seturile 
de prima dotare ce se vând odată cu autovehiculele; 
4540 Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente, întreținerea și repararea 
motocicletelor 
- vânzarea cu ridicata și cu amanuntul a motocicletelor, inclusiv motoretelor; 
- vânzarea cu ridicata și cu amanuntul, inclusiv prin agenți comisionari și case de comenzi prin 
poștă, de piese și accesorii pentru motociclete; 
- activități ale intermediarilor în comerțul cu motociclete; 
- întreținerea și repararea motocicletelor; 
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 
- comerț cu ridicata al florilor, plantelor și bulbilor; 
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor 
- comerțul cu ridicata al fructelor și legumelor neprelucrate, fructelor și legumelor proaspete sau 
conservate, inclusiv al cartofilor neprelucrați; 
4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 
- comerț cu ridicata al cărnii (inclusiv carne de pasăre, carne de vânat, carne prelucrată) și produse 
din carne; 
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 
- comerț cu ridicata al produselor lactate, al ouălor și produselor din ouă, al uleiurilor și grăsimilor 
comestibile de origine animală sau vegetală; 
4634 Comerț cu ridicata al băuturilor 
- comerț cu ridicata al bauturilor alcoolice și nealcolice; 
- cumpararea de vin în vrac și îmbutelierea fără transformare; 
4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun 
4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase 
- comerțul cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; 
- comerțul cu ridicata al produselor de patiserie; 
4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente (sare, piper, cuișoare etc.) 
4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște 
- comerț cu ridicata al produselor pentru hrana animalelor de companie; 
- include deasemenea comerț cu ridicata al produselor din cartofi; 
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 
4641 Comerț cu ridicata al produselor textile 
- include comert cu ridicata al bunurilor de consum, inclusiv textile; 
- vanzarile cu ridicata ale firelor, tesaturilor, lenjerie de pat si de masa, mercerie, ace, ata de cusut; 
4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și incalțămintei 
- include articole de îmbrăcăminte inclusiv îmbrăcăminte sport, încălțăminte, articole din blană; 
- accesorii pentru îmbrăcăminte (mănuși, cravate, veste, bretele), umbrele; 
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și 
televizoarelor 
- aparate electrice de uz gospodăresc; 
- echipamente și acesorii de iluminat, C.D., DVD, benzi și casete audio și video; 
- cabluri, intrerupătoare și alte repere de instalații electrice pentru uz casnic, aparate electrice de 
încălzit; 
- aparate fotografice și optice; 
4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlarie și produse de întreținere 
- comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produselor de întreținere; 
- include și vesela metalică de uz casnic . 
4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 
- comerț cu ridicata al produselor de parfumerie, cosmetice și al săpunurilor; 
4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 
- comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale; 
- include instrumente și aparate pentru medici și spitale, produse ortopedice; 
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4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 
- comerț cu ridicata al mobilei de uz casnic, al covoarelor, al articolelor de iluminat; 
- exclude mobila de birou; 
4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 
4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 
- comerț cu ridicata al articolelor din lemn, împletituri din nuiele, trestie, papură, plută; 
- comerț cu ridicata al bicicletelor, pieselor și accesoriilor acestora; 
- comerț cu ridicata al articolelor de papetărie, cărților, revistelor și ziarelor, produse din piele și 
articole de voiaj, instrumente muzicale, jocuri și jucarii, articole sportive, inclusiv încălțăminte 
specială de sport, precum clăparii; 
4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații 
- comerț cu ridicata al lămpilor și tuburilor electronice, dispozitivelor semiconductoare, microcipuri 
și circuite integrate, circuitelor imprimate, casete audio și video neînregistrate, al dischetelor, al 
discurilor magnetice și optice (CD-uri, DVD-uri), echipamente telefonice și de telecomunicație; 
4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 
- comerț cu ridicata al mașinilor specializate, echipamentelor și furniturilor pentru toate tipurile de 
industrii și mașini de utilizare generală; 
- comerț cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru agricultură, pluguri, distribuitoare de 
îngrășăminte naturale, semănători, secerători (combine), mașini de treierat, mașini de muls, pentru  
apicultură, silvicultură și pentru cresterea păsărilor, tractoare utilizate în agricultură și silvicultură, 
mașini de tuns gazonul, indiferent de modul de operare; 
4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou 
4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 
- comerț cu ridicata al mașinilor și echipamentelor de birou; 
4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși , al produselor derivate 
- comerț cu ridicata al combustibililor, uleiurilor, lubrefianților și produselor petroliere, mangal, 
carbune, cocs, combustibil lemnos, naftalină; 
- țiței, petrol brut, motorinș, benzină, păcură, ulei pentru încălzire, petrol lampant, gaze de petrol 
lichefiate, butan, propan, ulei lubrefiant, produse petroloere rafinate; 
4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos, a materialelor de construcție și 
echipamentelor sanitare și de încălzire 
- lemn neprelucrat, produse rezultate din prelucrarea primară a lemnului; 
- vopsele, lacuri și emailuri; 
- materiale de construcții, nisip, petriș, geamuri, obiecte sanitare din porțelan, căzi, chiuvete, etc.; 
- comerț cu ridicata al clădirilor prefabricate; 
4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare 
și de încălzire 
- articole de fierărie și lăcătușerie, încălzitoare de apă; 
- include de asemenea produse pentru instalații sanitare, tuburi, conducte, flitinguri, racorduri, 
conducte cauciucate; 
- scule, ciocane, clești, ferăstrae, menghine și alte scule de mână; 
4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice 
- comerț cu ridicata al îngrășămintelor și produselor agrochimice: 
- produse chimicale industriale de bază, rășini sintetice și ale materialelor plastice în formă primară; 
- anilină, tuș tipografic, uleiuri esențiale, gaze industriale, cleiuri, coloranți, rășini sintetice, metanol, 
sodă, parafină, substanțe aromatizante, sare industrială, acizi, sulfuri, derivate de amidon etc.; 
4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 
- comerț cu ridicata al materialelor plastice în formă primară, cauciucuri; 
- fibre textile etc., hârtie în vrac, pietre prețioase;. 
4690 Comerț cu ridicata nespecializat  
- diverse articole și produse fără o specializare particulară; 
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse 
alimentare, băuturi și tutun 
- include mărfuri diverse în care predominante sunt cele alimentare, băuturile și produsele din tutun , 
vândute în Magazine universale, Supermarket-uri, Hipermarket-uri, care au ca principal obiect de 
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activitate vânzarea bunurilor de băcănie, precum și a altor tipuri de mărfuri cum sunt: cosmetice, 
articole elctrocasnice, articole de fierărie, îmbrăcăminte, mobilă etc.; 
4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse 
nealimentare 
-activitatea magazinelor ce vând o mare cantitate de bunuri, în care mărfurile de la cod CAEN 4711 
nu sunt preponderente, (acest tip de activitate se desfășoara frecvent în mari magazine care vând în 
general produse ca: îmbrăcăminte, mobilier, electrocasnice, ferărie, cosmetice, bijuterii, jucării, 
articole sportive etc.); 
4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete sau conservate; 
4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul a cărnii și produselor din carne, inclusiv carne de vânat și pasare; 
4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul de pește, crustacee și moluște, precum și produse din acestea; 
4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și zaharoase, în magazine 
specializate 
4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate (nu pentru consumul la 
pahar ) 
- vânzare cu amănuntul de băuturi alcoolice și nealcoolice (nu pentru consumul pe loc); 
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul de tutun și produse din tutun; 
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul de produse lactate și ouă; 
- vânzare cu amănuntul de produse alimentare, uleiuri și grăsimi comestibile, fructe și legume 
conservate etc.; 
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate 
- vânzarea cu amănuntul a carburanților pentru autovehicole și motociclete; 
- vânzarea cu amănuntul a produselor lubrefiante și de răcire pentru autovehicole; 
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software, în magazine 
specializate 
- vânzare cu amănuntul de calculatoare, echipamente periferice pentru calculatoare, console pentru 
jocuri video, software de utilizare generală, inclusiv a jocurilor video; 
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine 
specializate 
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul al aparatelor de radio și televizoare, aparate audio și video, aparate pentru 
redarea și înregistrarea CD-urilor, DVD-urilor etc.; 
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 
- țesături, fire de tricotat, materiale de bază pentru confecționarea de covoare, tapiserii și broderii; 
- textile pentru gospodărie ca: așternituri de pat, prosoape, fețe de masă etc.; 
- articole de mercerie, ace, ață de cusut etc.; 
- vânzare cu amănuntul a textilelor; 
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierarie, articole din sticlă și a celor pentru vopsit, 
în magazine specializate 
- include vânzări prin magazine specializate ale articolelor de fieăarie, vopselelor, lacurilor, 
emailurilor, a produselor din sticlă; 
- materialelor pentru mici lucrări în gospodării și al altor materiale de construcție ca exemplu: 
cărămizi, lemn, echipament sanitar; 
- produse artizanale, saune; 
- vânzare cu amănuntul de materiale și articole de bricolaj, a mașinilor de tuns gazonul, indiferent 
de modul de operare, a saunelor și căzilor etc.; 
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de 
podea, în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul de covoare și carpete, perdele și perdele din plasă, tapet și acoperitoare de 
podea; 
4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 
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- exclude vânzarea cu amănuntul a echipamentelor audio și video; 
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, articolelor de iluminat și articolelor de uz casnic, în 
magazine specializate 
- vânzări prin magazine specializate ale mobilei (exclude mobila de birou ); 
- articole de iluminat, de menaj diverse (toate tipurile de cuțite, tacâmuri, vesela din lut, sticlă, 
porțelan, ceramică și metal), draperii și alte obiecte din materiale textile, pentru întrebuințare 
curentă; 
- produse din lemn, plută și ale produselor impletite, instrumente muzicale și partituri; 
- articole casnice neelectrice; 
- exclude articole de pardoseală din lemn și antichități; 
- vânzare cu amănuntul a sistemelor de securitate, cum ar fi mecanisme de închidere, seifuri și case 
de bani, fără instalare sau servicii de întreținere; 
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul a cărților de toate genurile; 
- exclude vânzarea cu amănuntul a cărților second-hand sau foarte vechi; 
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate 
- include vânzări prin magazine specializate ale cărților, revistelor, ziarelor și a articolelor de 
papetărie, rechizite de birou (creioane, pixuri, hârtie etc.); 
- exclude articole de ocazie sau al cărților de anticariat; 
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări 
audio/video în magazine specializate 
- vânzări prin magazine specializate ale articolelor și aparatelor electrice și de uz casnic, aparatelor 
de radio, televizoare și al aparatelor de înregistrare audio-video, ale discurilor, partiturilor și 
benzilor magnetice audio-video și casetelor, CD și DVD, instrumente muzicale; 
4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul de articole sportive, unelte de pescuit, articole pentru camping, a bărcilor și 
bicicletelor; 
4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul de jocuri și jucării facute din orice material; 
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei în magazine specializate 
- obiectelor de îmbrăcăminte, produse din blană, acesoriilor pentru îmbrăcăminte (mănuși, cravate, 
veste, bretele etc.); 
4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele în magazine specializate 
- vânzări ale încălțămintei, produselor din piele, acesorii de voiaj din piele și înlocuitori; 
4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul de produse farmaceutice; 
4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate 
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate 
- vânzarea cu amănuntul a articolelor de parfumerie, cosmetică și a articolelor de toaletă; 
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semintelor, al animalelor de companie și a 
hranei pentru acestea, în magazine specializate 
4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor în magazine specializate 
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 
- vânzare cu amănuntul a echipamentelor fotografice, optice și de precizie; 
- activitatea opticienilor; 
- articole de sport, unelte de pescuit, articole pentru camping, bărci și biciclete; 
- cadouri, articole de artizanat și religioase; 
- combustibili lichizi, gaz îmbuteliat, cărbuni și lemne pentru uzul în gospodărie, al armelor și 
munițiilor, timbre și monede, produse nealimentare; 
- activitățile galeriilor de artă; 
- serviciile de comer cu amănuntul ale galeriilor comerciale de artă; 
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine second-hand 
- cărți de ocazie (second-hand) și alte bunuri de ocazie second-hand, antichități; 
- exclude masini de ocazie (second-hand), activitati ale caselor de amanet (6492) 
4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun, 
efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 
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- comerțul cu amănuntul al alimentelor preparate pentru consumul pe loc (tonete alimentare mobile) 
vezi cod CAEN 5610, de-a lungul drumurilor publice, în locuri fixe sau în piețe; 
4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei, efectuat prin standuri, 
chioșcuri și piețe 
- de-a lungul drumurilor publice, în locuri fixe sau în piețe; 
4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse  
- vânzare cu amănuntul de covoare și carpete, cărți, jocuri și jucării, aparate de uz casnic și articole 
electronice de larg consum, înregistrări muzicale și video; 
- include oricare fel de produse în standuri, chioșcuri, de obicei mobile, de-a lungul drumurilor 
publice, în locuri fixe sau în piețe; 
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 
- comerț cu amănuntul prin case de comenzi; 
- include oricare fel de produse prin corespondență, alese de cumpărători pe baza de cataloage, sau 
orice alt tip de ofertă, vânzări directe prin intermediul televiziunii, radioului, telefonic sau prin 
internet; 
- licitații cu amănuntul pe internet; 
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 
- în orașe, municipii, sate, piețe, stradal, târguri, oboare, bazare etc.; 
- obiecte religioase; 
- include oricare tip de marfă, în orice mod; 
- vânzări directe sau prin intermediul comis-voiajorilor, automatelor de vândut produse, prin 
magazine mobile, activitatea caselor de licitații, licitații prin internet; 
- comerțul direct cu combustibil (ulei de încălzit, lemne de foc) livrate la domiciliul clienților; 
- comerțul cu amănuntul prin comisionari (în afara magazinelor); 
5221 Activități de servicii anexe pentru tansporturi terestre 
- servicii de exploatare a drumurilor, podurilor, tunelelor, parcărilor sau garajelor, parcari pentru 
biciclete; 
- servicii de remorcare și asistență pe șosele; 
5610 Restaurante 
- include activitatea de asigurare a serviciilor de servire a mesei pentru clienți, fie că sunt serviți 
stând la masa sau se servesc singuri dintr-un galantar cu produse, fie ca mănâncă mesele preparate 
în incintă, le iau acasă sau le sunt livrate la domiciliu; 
- prepararea și servirea meselor pentru consumul imediat din autovehicule sau cărucioare fără motor 
- prepararea și vânzarea la comandă de mâncăruri calde, inclusiv băuturi care însoțesc masa, cu sau 
fără program distractiv; 
- aceste activități se desfășoară prin restaurante, restaurante cu autoservire, cafenele, restaurante și 
rulote, fast-food, unități de pregătire a hranei la pachet, standuri pentru vânzarea peștelui preparat și 
a cartofilor, prăjiți, tonete de înghețată, vagoane restaurant, bufete expres, pizzerii, vânzători 
ambulanți la tonete, de înghețată, cărucioare mobile care vând mâncare, prepararea hranei la 
standuri din piețe; 
- include deasemenea activități ale restaurantelor și barurulor conexe transportului, atunci când sunt 
efectuate de unități distincte, altele decât unitățile de transport; 
- exclude vânzările cu amănuntul al mâncării prin intermediul mașinilor și dispozitivelor automate; 
- exclude activitatea de concesionare a unităților de alimentație; 
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 
- asigurarea serviciilor de alimentație publică bazate pe aranjamente contractuale cu clientul, în 
locația specificată de client, pentru un anumit eveniment; 
- activitatea altor unități de preparare și livrare a hranei pentru cantine, la domiciliu și pentru diferite 
ocazii; 
5629 Alte servicii de alimentație 
- furnizori de servicii de alimentație pentru contractori (ex. companii de transport); 
- activitatea cantinelor sau bufetelor, mâncăruri calde și băuturi, de obicei la preț redus, pentru 
grupuri diferite (pentru sportivi, elevi, studenți, armată, fabrici, birouri, spitale etc.) pe bază de 
concesionare; 
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor 
- include vânzarea de băuturi, cu sau fără program distractiv, prin baruri, berării, cluburi de noapte, 



 
19 

cârciumi etc.; 
- exclude vânzările prin intermediul mașinilor și dispozitivelor automate, vânzarea de băuturi pentru 
consumul în afara localului, comerțul băuturilor ambalate/preparate, activitatea discotecilor și 
ringurilor de dans fără servirea de băuturi; 
6820 Închirierea și subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau în leasing 
- închirierea și subânchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 
- include servicii de închiriere sau lesing imobiliar, apartamente sau alte clădiri de locuit, clădiri 
nerezidențiale, inclusiv pavilioane expoziționale, terenuri, depozite etc.; 
- furnizarea de case și apartamente mobilate sau nemobilate pentru utilizare pe perioade mai mari, 
de obicei lunară sau anuală; 
- dezvoltarea proiectelor de construcții pentru subânchiriere personală; 
- exploatarea amplasamentelor pentru locuințe mobile (case mobile); 
- exclude operațiuni de servicii pentru hoteluri, pensiuni, campinguri pentru rulote și altele, de uz 
nerezidențial sau pentru sejururi de scurtă durată; 
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 
- include de asemenea activitatea agențiilore de colectare a chiriilor; 
- exclude înlesnirea administrării, activitățile de pază și siguranță, activitățile legate de înlesnirea 
tranzacțiilor financiare, curățenia și intreținerea clădirilor, controlarea sistemelor de încălzire 
centrală, aerisire și climatizare, executarea de reparații ușoare; 
7420 Activități fotografice 
- producții fotografice comerciale pentru consumatori; 
- fotografii-portret pentru CI, pașapoarte, școli, nunți, în scopuri comerciale, edituri, modă, agenții 
imobiliare sau turism, fotografii aeriene; 
- prelucrarea filmelor; 
- activități ale fotoreporterilor; 
- transmiterea documentelor pe microfilme; 
- înregistrarea pe bandă a evenimentelor (nunți, conferințe etc.); 
- exclude procesarea imaginilor de film asociate cu industria de film și tv, activități cartografice, 
operarea cabinelor fotografice cu autoservire pe baza de monede; 
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 
7711 Activități de închiriere și leasing, cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (< 3,5 t) 
- servicii de leasing sau închiriere de autoturisme și utilitare usoare (< 3,5 t) - fără șofer; 
- exclude închirierea sau leasingul autoturismelor sau autovehiculelor rutiere ușoare (< 3,5 t) - cu 
șofer; 
7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv 
- bărci de agrement, canoe, bărci cu pânze; 
- biciclete, șezlonguri și umbrele de plajă, schiuri de toate felurile; 
- alte echipamente sportive; 
7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri) 
- închirierea de casete video, discuri, CD-uri, DVD-uri etc.; 
7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești, n.c.a. 
- textile, îmbrăcăminte, încălțăminte; 
- mobilă, ceramică și sticlărie, vase de bucătărie, veselă și tacâmuri, aparate electrice de uz 
gospodăresc; 
- bijuterii, instrumente muzicale, decoruri și costume, cărți, reviste și ziare; 
- flori și plante; 
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 
- computere și echipamente periferice, mașini de multiplicat, mașini de scris și contabilizat; 
- mobilier de birou; 
7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian 
- servicii de de închiriere și leasing operațional de echipamente de transport aerian - fără operator; 
- avioane, baloane cu aer cald; 
8110 Activități de servicii-suport combinate 
- asigurarea serviciilor suport în interiorul facilităților unui client - curățenie generală în interior, 
evacuarea gunoiului, protecție și gardă, dirijarea corespondenței, spălătorie diversă; 
8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor 
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- birouri, case sau apartamente, fabrici, magazine, instituții, alte imobile comerciale și profesionale 
și clădiri rezidențiale; 
8122 Activități specializate de curățenie 
- curățenie exterioară a clădirilor de toate tipurile, inclusiv birouri, fabrici, magazine etc.; 
- curățarea ferestrelor, coșurilor, șemineelor, sobelor, furnalelor, incineratoarelor, cazanelor, 
conductelor de ventilație-evacuare; 
8129 Alte activități de curățenie  
- curățenia și întreținerea piscinelor, trenurilor, autobuzelor, avioanelor, cisternelor rutiere și 
maritime; 
- activități de dezinfectare și deratizare; 
- curățarea sticlelor, măturatul străzilor și îndepartarea zăpezii și a gheții; 
- exclude protecția fitosanitară în agricultură, curățarea covoarelor și mochetelor, draperiilor și 
perdelelor; 
8211 Activități combinate de secretariat 
- recepția, planificarea financiară, facturarea și păstrarea evidențelor, servicii de personal și de 
corespondență, etc. pe bază de contract sau comision; 
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de 
secretariat 
- pregătirea documentelor, editarea și corectarea lor, dactilografiere și procesare de texte, servicii 
suport de secretariat, transcrierea documentelor, scrierea scrisorilor sau CV-urilor; 
- fotocopierea, multiplicarea, heliografierea; 
8299 Alte activități de servicii-suport pentru intreprinderi 
- servicii de înregistrare sau stenodactilografiere a lucrărilor în tribunale, servicii de stenografiere 
publice, captarea în timp real, în circuit închis, a transmisiilor TV în direct, adunărilor publice, 
conferințelor; 
- elaborare coduri de bare, imprimare coduri de bare; 
- strângerea de fonduri pe bază de tarif sau contract; 
- servicii de repunere în posesie; 
- colectarea monedelor din contoarele parcărilor; 
- exclude activități legate de bazele de date și de contabilitate, servicii de transcriere a documentelor, 
înregistrare, postproducție, pe film sau bandă, servicii de subtitrare; 
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional 
- pregătirea sportivă (baseball, baschet, crichet, fotbal etc), tabere de pregătire sportiva, pregătirea 
gimnaștilor, pentru călărie, academii sau școli de echitație, în domeniul natației, pregătirea de 
instructori sportivi profesioniști, antrenori de sport, arte marțiale, jocuri de cărti (cum ar fi bridge); 
- exclude invățământul în domeniul cultural; 
9313 Activități ale centrelor de fitness 
- cluburi și centre de fitness și culturism; 
9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 
- întreținerea și repararea mașinilor de birou, de contabilizat și a calculatoarelor, unități de disc optic 
(CDRW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), imprimante, monitoare, tastaturi, mouse-uri, joystick-
uri, modem-uri, servere, automate bancare (ATM, POS, PAD); 
9512 Repararea echipamentelor de comunicații 
- întreținerea și repararea telefoanelor fără fir, celulare, modem-uri, fax-uri, routere, punți, aparate 
emisie/recepție, camere profesionale video și de televiziune; 
9521 Repararea aparatelor electronice și de uz casnic 
- repararea aparatelor electronice, televizoare, radio, înregistrarea pe casete video VCR-uri, citirea 
CD-urilor, camere video; 
- exclude camere video profesionale; 
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc și a echipamentelor pentru casă și gradină 
- repararea și întreținerea de frigidere, aragaze, mașini de spălat, uscătoare de rufe, aparate de aer 
condiționat de cameră, mașini de tuns gazonul, de secerat și treierat, de suflat zapadă și frunze, 
mașini de cosit; 
9523 Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 
- repararea și întreținerea ghetelor, pantofilor, valizelor și a altor articole asemănatoare, aplicarea de 
flecuri pentru tocuri; 
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Verso duplicat 

 
 
Am luat la cunoştinţă de reglementările cuprinse în prezentul acord: 

Numele: ……………………..  

Prenumele: …………………….. 

Adresa: …………………………………………………………... 

BI/CI Seria: …… Nr. …………. 

 

 
..................................... 
               (Data) 

                ………............................ 
                                                                                                                                        (Semnătura) 
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Verso duplicat 
 

Am luat la cunoştinţă de reglementările cuprinse în prezentul acord: 

Numele: ……………………..  

Prenumele: …………………….. 

Adresa: …………………………………………………………... 

BI/CI Seria: …… Nr. …………. 

 

 
..................................... 
               (Data) 

                ………............................ 
                                                                                                                                        (Semnătura) 
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Verso duplicat 

 
 
Am luat la cunoştinţă de reglementările cuprinse în prezentul acord: 

Numele: ……………………..  

Prenumele: …………………….. 

Adresa: …………………………………………………………... 

BI/CI Seria: …… Nr. …………. 

 

 
..................................... 
               (Data) 

                ………............................ 
                                                                                                                                        (Semnătura) 
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                                                                                                                      Anexa nr. 2A 
                                                            (MODEL  CERERE PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI ȘI AUTORIZAȚIEI  
                                                                                                        DE FUNCȚIONARE PENTRU ACTIVITĂȚI RECREATIVE) 

 
 
 

D O M N U L E    P R I M A R 
 
 
 
SC,PF,IF,II, ……………………………………, cu sediul în localitatea ……………………….,  
str. ………………………………..…….., nr. …., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. …., județ/sector ……, 
Nr. ONRC …...………………….…..…, CUI …………………,  reprezentată prin 
dl/dna ………………………………………………. în calitate de reprezentant legal/imputernicit, 
rog aprobați eliberarea:  
 
Acordului și autorizației de funcționare 
 
pentru desfășurarea de activități recreative și distractive pentru punctul de lucru situat în orașul 
Popești-Leordeni, str. ........................................  nr. ….., bl. ……, sc. ……, ap. … având o suprafață 
de  ……….. m² .  
 
Având ca obiect de activitate cod CAEN 932 …. – alte activități recreative și distractive.   
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Orarul de funcționare este: ………………………………………….. 
                                                                            (zilnic între orele 08.00-22.00 sau după caz) 
 
 
Nr. telefon de contact  .................................................. 
 
             . 
Anexez la prezenta documentația necesară conform HCL nr. …../2020 
 
 
 
 
 
    ……………………                                             ………….………………… 
              (Data)                                                                                                                          (Semnatura) 
 
                                                                                                                               L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMNULUI   PRIMAR   AL   ORAȘULUI   POPEȘTI-LEORDENI 
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Verso cerere 

 
 

1) Cererea pentru eliberarea acordului și autorizației de funcționare conform formular tipizat prevăzut la anexa nr. 2 A din prezentul 
regulament; 

2) Certificat de înregistrare la ONRC, actualizat conform Ordinului 337/2007 privind Clasificarea Activităților din Economia Națională – 
CAEN rev. 2 sau certificat înregistrare-mențiuni șI rezoluție emisă de ONRC în baza prevederilor OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea 
activităților economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale și intreprinderi familiale; 

3) Certificat constatator pentru sediul social/secundar cu activitate (punct de lucru) conform legii 26/1990 privind Registrul Comerțului cu 
modificările și completările ulterioare și a legii 359/2004 privind simplificarea formalităților de înregistrare în RC a PFA, II, IF, persoane 
juridice cu modificările și completările ulterioare; 

4) Actul de deținere legală a spațiului (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, contract de comodat/închiriere, act de donație 
însoțit de titlul inițial de proprietate etc.);  

5) Autorizație de construcție/schimbare de destinație (după caz); 
6) Autorizație/aviz de amplasare a construcțiilor provizorii pe domeniul public, dacă este cazul; 
7) Autorizație de funcționare a echipamentelor pentru agrement cu respectarea prevederilor legii 64/2008 privind funcționarea în condiții de 

siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil; 
8) Analiza de risc în exploatare, cu identificarea elementelor de securitate și a avertismentelor, conform anexei 3 din HG nr. 435/2010; 
9) Certificate de conformitate pentru pentru echipamente deținute, emise de către organismele de cercetare desemnate, aleși de către 

producători sau reprezentanții autorizați ai acestora sau ai importatorilor; 
10)  Schițe de ansamblu ale echipamentelor precum și instrucțiuni de montare, utilizare și întreținerere; 
11)  Avize de amplasare/autorizații de construire pentru branșamente utilități cât și procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, dacă 

este cazul; 
12)  Dovada inscripționării lizibile, durabile și vizibile a informațiilor prevăzute în anexa nr. 2 la HG nr. 435/2010 (planșe foto);    
13)  Acordul Asociației de propietari/locatari și al vecinilor direct afectați în plan orizontal și vertical (după caz), conform formular tipizat 

prezentat în anexa nr. 4 din prezentul regulament; 
14)  Tabel nominal cu acordul vecinilor direct afectați în plan vertical și orizontal din clădirile colective de locuit/condominii și care nu sunt 

constituiți în Asociație, conform formular tipizat prezentat în anexa nr. 5 din prezentul regulament;  
15)  Acordul vecinilor direct afectați în cazul spațiului/punctului de lucru situat în zona de case, conform formular tipizat prezentat în anexa nr. 

6 din prezentul regulament; 
16) Autorizație/notificare de la Direcția de Sănătate Publică Ilfov, dacă este cazul; 
17) Autorizație/punct de vedere de la Agenția pentru Protecția Mediului; 
18) Declarația de impunere privind ocuparea domeniului public înregistrată la DITL oraș Popești-Leordeni, dacă este cazul; 
19) Autorizație/negație de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov; 
20) Contract de salubritate cu ultima factură și chitanța de plată a serviciilor; 
21) Certificat fiscal eliberat de către DITL oraș Popești-Leordeni și/sau localitatea în care se află sediul social, după caz, din care să rezulte că 

nu înregistrează debite către bugetul/bugetele local/e, după caz; 
22) Dovada achitării taxelor pentru acord și autorizație de funcționare, conform cod fiscal și HCL privind impozitele și taxele pe anul în curs; 
23) Copie CI administrator, acționar/unic asociat etc.;   
24) Copie CI și delegație/împuternicire pentru depunerea documentației și ridicarea autorizației de funcționare, dacă este cazul.   

 
 
 
 
 
 Notă 
5. Documentele de la punctele 2-11 și 13-22 se prezintă în original și copie pentru viza de conformitate cu originalul. Toate 

documentele vor alcătui un dosar de încopciat care să poată fi încorporat într-un biblioraft. 
6. Taxele pentru eliberarea acordului și autorizației de funcționare se achită integral și anticipat eliberării, indiferent de perioada ramasă 

pana la încheierea anului fiscalîin curs, respectiv 31 decembrie, conform Codului Fiscal.   
7. Se vor bifa documentele depuse în dosar. 

 
      
 
 
 
 
                    …………………….                                                ………………………… 
                                             (Data)                                                                                                            (Semnatura) 
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                                                                                                                   Anexa nr. 3  
                          (MODEL  DECLARAȚIE PE PROPRIA  RĂSPUNDERE PENTRU TIP DE UNITATE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ)  

 
 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 

 
 

Subsemnatul(a).................................................................... domiciliat/ă în localitatea  
.................................................................., str. ............................................................., nr. ......., 
bl. ......, sc. ......, ap. ......, posesor al CI/BI seria ......, nr. .............., eliberat de către ................... 
……………… la data de ............................, CNP ...................................., în calitate de 
reprezentant legal/împuternicit al ……………………………………………………………….  
cu nr. ONRC J.........................., CUI ......................., cu sediul social în localitatea …................ 
str. ................................................................................., nr. ........., bl. ......, sc. ...., ap. ....., 
declar pe propria răspundere că unitatea de alimentaţie publică situată în orașul Popești-
Leordeni str. .............................................................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., este, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 843/1999, de tipul: 
......................................................................................................................................... 
 
având următoarele caracteristici funcţionale: 

1. Total suprafaţă        .............. (m²)  
 din care:   

- de servire           .............. (m²) 
- de pregătire/predare .......  (m²) 
- de depozitare            ........ (m²) 
- anexe-utilităţi (birouri, grupuri sanitare, vestiare, etc.) .............  (m²) 

 
2.  Numărul total de locuri pentru consumatori: ........................ 

  
Din care:    

- în saloane .......,  
- pe terasă .......,  
- în grădina de vară ........ 

 
 
 
 
 
 

 
         .....................................                                            ........................................... 
                      (Data)                                                                        (Semnătura și ștampila)                                                                                                                 
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                                                                                                                          Anexa nr. 4 
                                                                  (MODEL  ACORD ASOCIAȚIE DE PROPIETARI  ȘI VECINI DIRECT AFECTAȚI) 

 
 
 

A C O R D* 
 

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI / LOCATARI, str. ............................................................... nr. 
....., Bl. ........, Sc. ....., orașul POPEȘTI-LEORDENI, jud. ILFOV 
 
 

 
1.  La cererea d-lui /d-nei ......................................................, înregistrată sub nr. ......... / 

......................, identificat/ă cu CI / B.I., seria ........., nr. .............., în calitate de reprezentant 
legal/împuternicit  al ……………………………………….......................  în temeiul Legii 
nr. 61 /1991, privind ordinea și liniștea publică, republicată și Legii 196/2018 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de propietari și administrarea 
condominiilor, având acceptul proprietarilor / locatarilor învecinați  în plan orizontal și 
vertical; 
 

2.  Asociația avizează favorabil, în ședința comitetului executiv din data de ............................, 
funcționarea sediului social/secundar (punct de lucru) în spațiul situat în orașul Popești-
Leordeni, str. ................................................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap.  ....., 
pentru S.C.,P.F.,ÎI.ÎF ………………………………………………..................................... 
cu nr. ONRC ............................., CUI ...........................; 
 

3.  Cu obiect  de activitate ……………………………………………………………………. 
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 

4.  Orar de funcționare      ........................................................................................ 
                                    …….................................................................................  
 
 
                                                            Președinte  

                                   .......................................................................... 
                                          (Nume și prenume în clar, semnătura, ștampila asociației)  

  
........................... 
            (Data) 

 
 

Nota* 
      Pe verso – acord vecini direct afectați 
 
 
 
 
 
 
 
 








