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naţională-CAEN Rev.2

1.                 *Boiangerie 15.000 15.000 15.000 - 1330: Finisarea materialelor textile

2. Comert cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă 
de produse alimentare , băuturi şi tutun

15.000 15.000 15.000 - 4711:Comert cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 

3. Comert cu plante medicinale, seminte de 
legume, ructe  si flori

15.000 15.000 15.000 - 4622: Comert cu ridicata al florilor  si al 
      plantelor
  - 4776 : Comert cu amãnuntul al florilor, plantelor   si semintelor; comert 
      cu amãnuntul al animalelor de companie  si a hranei pentru acestea, în 
      magazine specializate
      - 4789 : Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor 
      produse

4. Comert cu produse agricole  si alimentare 15.000 15.000 15.000 - 4721:Comert cu amãnuntul al fructelor  si legumelor  proaspete, în magazine 
specializate
 - 4724: Comert cu amãnuntul al pâinii, produselor de patiserie    si 
      produselor zaharoase, în magazine specializate
- 4729: Comert cu amãnuntul al altor produse alimentare, în magazine 
      specializate
- 4781: Comert cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor    si 
      produselor din tutun  efectuat prin standuri, chioscuri    si piete 
- 4789 : Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri    si piete al altor 
      produse

5. Comert cu obiecte de uz casnic    si unelte 
gospodãresti

15.000 15.000 15.000 - 4649: Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodãresc 
- 4751: Comert cu amãnuntul al textilelor, în magazine specializate
 - 4752: Comert cu amãnuntul al articolelor de fierãrie, al articolelor din  sticlã  si a 
celor pentru vop  sit, în magazine specializate
 - 4753: Comert cu amãnuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor  si a  altor 
acoperitoare de podea, în magazine specializate
- 4754: Comert cu amãnuntul al articolelor  si aparatelor electrocasnice,   în 
magazine specializate
- 4759: Comert cu amãnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat  si al   articolelor 
de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor   produse 

6. COMERT CU IMBRACAMINTE SI 
INCALTAMINTE NOUA SI UZATA

15.000 15.000 15.000 - 4642: Comert cu ridicata al îmbrãcãmintei  si  încãltãmintei
 - 4771: Comert cu amãnuntul al îmbrãcãmintei, în magazine specializate
 - 4772: Comert cu amãnuntul al încãltãmintei  si articolelor din piele, în    



magazine specializate
- 4779: Comert cu amãnuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
- 4782: Comert cu amãnuntul al textilelor, îmbrãcãmintei  si încãltãmintei   
efectuat prin standuri, chioscuri  si piete 

7. COMERT CU AMBALAJE DIN STICLA 15.000 15.000 15.000 - 4752: Comert cu amãnuntul al articolelor de fierãrie, al articolelor din sticlã  si a 
celor pentru vop  sit, în magazine specializate     
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor    produse

8. COMERT CU CASETE AUDIO-
VIDEO,CD,DVD

15.000 15.000 15.000 - 4763: Comert cu amãnuntul al discurilor  si benzilor 
      magnetice cu sau fãrã înregistrãri audio/video în magazine specializate
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor    produse 

9. Comert cu amanunutul al echipamentelor 
audio/video in magazine specializate

15.000 15.000 15.000 - 4743: Comert cu amãnuntul al echipamentelor audio/video în magazine 
specializate

10. COMERT CU ANIMALE SI PASARI VII 15.000 15.000 15.000 - 4611: Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii  
prime textile  si cu semifabricate
 - 4623: Comert cu ridicata al animalelor vii 
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor    produse

11. COMERT CU LANA,PIEI CRUDE 15.000 15.000 15.000 - 4624:Comert cu ridicata al blãnurilor, pieilor brute  si al pieilor prelucrate
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor   produse

12. COMERCIALIZARE DE STUF 15.000 15.000 15.000 - 4776: Comert cu amãnuntul al florilor, plantelor  si semintelor; comert cu 
amãnuntul al       animalelor de companie  si a hranei pentru acestea, în 
magazine specializate

13. COMERCIALIZAREA CAINILOR SI 
PISICILOR DE RASA,PASARILOR 
ORNAMENTALE,BROASTELOR 
TESTOASE SI A ALTOR ANIIMALE DE 
COMPANIE

15.000 15.000 15.000 - 4776 : Comert cu amãnuntul al florilor, plantelor  si semintelor; comert cu   
amãnuntul al animalelor de companie  si a hranei pentru acestea, în   magazine 
specializate
- 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor  produse

14. COMERCIALIZARE FLORI NATURALE SI 
ARANJAMENTE FLORALE DIN FLORI 
NATURALE

15.000 15.000 15.000 -2229: Fabricarea altor produse din  material plastic
- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.                     
-  4776: Comert cu   amãnuntul al florilor, plantelor  si semintelor; comert cu 
amãnuntul al  animalelor de companie  si al hranei pentru acestea, în magazine 
      specializate
- 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor  produse

15. COMERCIALIZARE PIESE SI ACCESORII 
PENTRU AUTOVEHICULE

15.000 15.000 15.000 - 4531: Comert cu ridicata de piese  si 
      accesorii pentru autovehicule
- 4532: Comert cu amãnuntul de piese  si accesorii pentru autovehicule

16. CONFECTIONARE SI COMERCIALIZARE 
INCALTAMINTE

15.000 15.000 15.000 - 1520: Fabricarea încãltãmintei
 - 4772: Comert cu amãnuntul al încãltãmintei  si articolelor din piele, în   
magazine specializate 
 - 4782: Comert cu amãnuntul al textilelor, îmbrãcãmintei  si încãltãmintei  
efectuat prin standuri, chioscuri  si piete 

17. CONFECTIONARE SI COMERCIALIZARE 
SI/SAU REPARARE OBIECTE DIN 

15.000 15.000 15.000 - 1392: Fabricarea de articole confectionate din textile   (cu exceptia 
îmbrãcãmintei  si lenjeriei de corp)          



LEMN,FIRE TEXTILE,MATERIAL 
TEXTIL,SI DESEURI 
TEXTILE,PIELE,PLASTIC, 
CERAMICA,ALUMINIU,CUPRU,SARMA,CA
UCIUC,STICLA,FIBRA DE STICLA

  - 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori  si plase
 - 1395: Fabricarea de textile netesute  si articole din acestea, cu   exceptia 
confectiilor de îmbrãcãminte
 - 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.              - 
 - 1431: Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor  si   articolelor de 
galanterie
  - 1439: Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de   îmbrãcãminte
 - 1621: Fabricarea de furnire  si a panourilor din lemn
 - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din  plutã, paie  si 
din alte materiale vegetale împletite
 - 1729: Fabricarea altor articole din hârtie  si carton 
 - 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc 
 - 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
 - 2229: Fabricarea altor produse din material plastic
 - 2313: Fabricarea articolelor din sticlã
 - 2319: Fabricarea de sticlãrie tehnicã
- 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramicã
- 2511: Fabricarea de constructii metalice  si pãrti componente ale   structurilor 
metalice 
  - 2512: Fabricarea de u  si  si ferestre din metal 
  - 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi  si    arcuri
 - 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 - 4751: Comert cu amãnuntul al textilelor, în magazine specializate
 - 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor     produse
 - 9523 :Repararea încãltãmintei  si a articolelor din piele
  - 9524: Repararea mobilei  si a furniturilor casnice
 - 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a.

18. CONFECTIONARE SI/SAU REPARATII 
OBIECTE DE UZ CASNICI  SI 
GOSPODARESC SI ORNAMENTAL

15.000 15.000 15.000 - 1722: Fabricarea produselor de uz Gospodãresc  si sanitar, din hârtie sau carton
  - 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodãresc  si ornamental
 - 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 - 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodãresc  si a echipamentelor       
pentru casã  si gradinã
 - 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a.

19. CONFECTIONARE SI/SAU 
COMERCIALIZARE GARNITURI PENTRU 
ETANSARE

15.000 15.000 15.000 - 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc
- 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

20. CONFECTIONARE SI/SAU 
COMERCIALIZARE  OBIECTE METALICE 
SI DE MECANICA FINA

15.000 15.000 15.000 - 2511: Fabricarea de constructii metalice  si pãrti componente ale structurilor 
metalice
 - 2512: Fabricarea de u  si  si ferestre din metal
 - 2571: Fabricarea produselor de tãiat
 - 2572: Fabricarea articolelor de feronerie
 - 2573: Fabricarea uneltelor 
 - 2594: Fabricarea desuruburi, buloane  si alte articole filetate:   fabricarea de 
nituri  sisaibe
- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.



 - 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor    produse

21. CONFECTIONARE SI/SAU 
COMERCIALIZARE  OBIECTE DIN 
BETON,MARMURA,PIATRA,IPSOS, 
ARGILA SI DIN ALTE MATERIALE DE 
CONSTRUCTII

15.000 15.000 15.000 - 2332: Fabricarea cãrãmizilor, tiglelor  si altor produse   pentru constructii din 
argilã arsã
 - 2361: Fabricarea produselor din beton pentru constructii
 - 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
 - 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment  si ipsos
 - 2370: Tãierea, fasonarea  si finisarea pietrei 
 - 4673: Comert cu ridicata al materialului lemnos  si al materialelor de  constructii  
si echipamentelor sanitare
 - 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor  produse

22. CONFECTIONARE SI/SAU 
COMERCIALIZARE DE HAMURI SI 
HARNASAMENTE

15.000 15.000 15.000 - 1512: Fabricarea articolelor de voiaj  si marochinãrie  si a articolelor de 
harnasament 
 - 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
  - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor   produse 

23. CONFECTIONARE SI/SAU REPARARE 
OBIECTE DIN BLANA SI COJOCARIE

15.000 15.000 15.000 - 1420: Fabricarea articolelor din blanã 
  - 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a.

24. CONFECTIONARE SI/SAU REPARARE 
BIJUTERII DIN METALE SI PIETRE 
PRETIOASE

15.000 15.000 15.000 - 3212: Fabricarea bijuteriilor  si rticolelor   similare din metale  si pietre pretioase
- 9525: Repararea ceasurilor  si a bijuteriilor

25. CONFECTIONARE SI/SAU 
COMERCIALIZARE,GABLONURI,
MARTISOARE SI FELICITARI

15.000 15.000 15.000 - 3213: Fabricarea imitatiilor de  bijuterii  si articole   similare
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor     produse

26. CONFECTIONARE SI/SAU 
COMERCIALIZARE DE PALARII , 
SEPCI,ARTICOLE CEAPRAZARIE

15.000 15.000 15.000 -1392: Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbrãcãmintei  
si lenjeriei de corp)
 - 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.
 - 1419: Fabricarea altor articole de îmbrãcãminte  si accesorii n.c.a. 
 - 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor  produse

27. CONFECTIONARE SI/SAU 
COMERCIALIZARE RAME,INCADRARI 
TABLOURI SI OGLINZI 

15.000 15.000 15.000 - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plutã, paie  si 
din alte materiale      vegetale împletite
 - 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor  produse

28. CONFECTIONARE SI/SAU REPARATII 
ARTICOLE DE MAROCHINARIE SI DE 
VOIAJ DE ORICE FEL

15.000 15.000 15.000 - 1512 : Fabricarea  articolelor de voiaj  si marochinãrie  si a articolelor de 
harnasament
- 9523: Repararea încãltãmintei  si a articolelor din piele

29. CONFECTIONARE ,ACORDARI SI/SAU 
REPARATII DE INSTRUMENTE MUZICALE

15.000 15.000 15.000 - 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale
 - 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a 

30. CONFECTIONARE SI/SAU 
COMERCIALIZARE DE MATURI SI PERII

15.000 15.000 15.000 - 3291: Fabricarea mãturilor  si periilor
- 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate



 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor   produse

31. CONFECTIONARE SI/SAU 
COMERCIALIZARE DE UNELTE DE 
PESCUIT

15.000 15.000 15.000 - 3230: Fabricarea articolelor pentru sport 
- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 - 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor 
      produse

32. CONFECTIONARE, COMERCIALIZARE 
SI/SAU REPARATII AMBARCATIUNI

15.000 15.000 15.000 - 3011: Constructia de nave  si structuri plutitoare
- 3012: Constructia de ambarcatiuni sportive  si de agrement
- 3315: Repararea  si întretinerea navelor  si bãrcilor

33. COPIERE ACTE 15.000 15.000 15.000 - 1812: Alte activitãti de tipãrire n.c.a. 
      - 8219: Activitãti de fotocopiere, de pregãtire a documentelor  si alte  activitãti 
specializate de secretariat

34. CRESTEREA SAU COMERCIALIZAREA 
CU PESTI EXOTICI SI ACCESORII DE 
ACVARISTICA , INCLUSIV HRANA 
SPECIFICA

15.000 15.000 15.000 - 0321: Acvaculturã maritimã
- 0322: Acvaculturã în ape dulci
- 4776: Comert cu amãnuntul al florilor, plantelor  si semintelor; comert  cu 
amãnuntul al animalelor de companie  si a hranei pentru acestea, în  magazine 
specializate
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor   produse

35. CROITORIE, CORSETARIE 15.000 15.000 15.000 - 1412: Fabricarea 
      de articole de îmbrãcãminte pentru lucru 
- 1413: Fabricarea altor articole de îmbrãcãminte (exclu  siv lenjeria de 
      corp)
 - 1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp
 - 1419: Fabricarea altor articole de îmbrãcãminte  si accesorii n.c.a.
      - 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a

36. DACTILOGRAFIERE SI STENOGRAFIERE 15.000 15.000 15.000 -  8211: Activitãti combinate de secretariat. 
- 8219: Activitãti de fotocopiere, de pregãtire a documentelor  si alte  activitãti 
specializate de secretariat 
- 8299: Alte activitãti de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

37. DARACIT 15.000 15.000 15.000 - 1310: Pregãtirea fibrelor  si filarea fibrelor textile 
- 9609: Alte activitãti de servicii n.c.a.

38. DEZMEMBRARI DE AUTOVEHICULE SI 
COMERCIALIZARE PIESE DE AUTO 
UZATE

15.000 15.000 15.000 - 3831: Demontarea 
      (dezasamblarea) ma  sinilor  si a echipamentelor scoase din uz pentru    
recuperarea materialelor
- 4677: Comert cu ridicata al deseurilor  si resturilor 

39. DOGARIE 15.000 15.000 15.000 - 1624: Fabricarea ambalajelor din 
      lemn 
 - 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a.

40. DRESURA DE ANIMALE 15.000 15.000 15.000 - 0162: Activitãti  auxiliare pentru cresterea animalelor 



- 9329: Alte activitãti recreative  si distractive n.c.a
- 9609: Alte activitãti de servicii n.c.a.

41. DULGHERIE, TAMPLARIE SI 
COMERCIALIZARE DE BARNE, GRINZI, 
SUPORTI PENTRU CONSTRUCTII

15.000 15.000 15.000 - 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie  si tâmplãrie, pentru constructii
- 4332: Lucrãri de tâmplãrie  si dulgherie

42. EXTRACTIA SI COMERCIALIZAREA 
PIETREI,PIETRISULUI,NISIPULUI,
ARGILEI

15.000 15.000 15.000 - 0811: Extractia pietrei ornamentale  si  a pietrei pentru constructii, extractia 
pietrei calcaroase, gipsului,  cretei  si a ardeziei
- 0812: Extractia pietrisului  si ni  sipului; extractia argilei  si Caolinului

43. FABRICAREA PRODUSELOR LACTATE SI 
A BRANZETURILOR

15.000 15.000 15.000 - 1051: Fabricarea produselor lactate  si a brânzeturilor

44. FANTANARIE 15.000 15.000 15.000 - 3600: Captarea, tratarea  si   distributia apei
- 4221: Lucrãri de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4313: Lucrãri de foraj  si sondaj pentru constructii 
- 4399: Alte lucrãri speciale de constructii n.c.a.

45. FIERARIE-POTCOVARIE 15.000 15.000 15.000 - 0162:activitãti auxiliare pentru cresterea animalelor
-  2572: Fabricarea articolelor de feronerie
 - 2573: Fabricarea uneltelor 
 - 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a
 - 3311: Repararea articolelor fabricate din metal 

46. FOTOGRAFIERE,FOTOCOPIERE SI 
FOTOCERAMICA

15.000 15.000 15.000 - 7420: Activitãti fotografice
- 8219: Activitãti de fotocopiere, de pregãtire a documentelor  si alte  activitãti 
specializate de secretariat 

47. INSTALARE,MONTARE,REPARARE,
INCHIRIERE DE APARATE DE MASURA SI 
CONTROL 

15.000 15.000 15.000 - 3320: Instalarea ma  sinilor  si echipamentelor industriale
- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodãresc  si a echipamentelor pentru 
casã  si grãdinã
- 9609: Alte activitãti de servicii n.c.a.

48. INCHIRIERE DE MATERIAL SPORTIV 15.000 15.000 15.000 - 7721: Activitãti de închiriere  si lea  sing cu 
      bunuri recreationale  si echipament sportiv
- 7729: Activitãti de închiriere  si lea  sing cu alte bunuri personale  si  
gospodãresti n.c.a.

49. INCHIRIERE CORT/VESELA, DE ROCHII 
DE GALA, MIREASA SI PENTRU DIFERITE 
OCAZII

15.000 15.000 15.000 - 7721: Activitãti de  închiriere  si lea  sing cu bunuri recreationale  si echipament 
sportiv
- 7729: Activitãti de închiriere  si lea  sing cu alte bunuri personale  si  
gospodãresti n.c.a.

50. INCHIRIERI CASETE AUDIO-VIDEO 
CD,DVD

15.000 15.000 15.000 - 7722: Închirierea de casete video  si discuri (CD-uri,   DVD-uri)

51. INCHIRIERI DE CAMERE IN SCOP 
TURISTIC

15.000 15.000 15.000 - 5510: Hoteluri  si alte facilitãti de cazare   similare
- 5520: Facilitãti de cazare pentru vacante  si perioade de scurtã duratã 
- 5590: Alte servicii de cazare  

52. INTRETINERE SI REPARARE 
AUTOVEHICULE SI UTILAJE AGRICOLE

15.000 15.000 15.000 - 3312: Repararea ma  sinilor
- 3317: Repararea  si întretinerea altor echipamente de transport n.c.a. 



- 4520: Întretinerea  si repararea autovehiculelor

53. INTERMEDIERI IN TURISM 15.000 15.000 15.000 - 7911: Activitãti   ale agentiilor turistice  
 - 7990: Alte servicii de rezervare  si a  sistentã turisticã

54. LACATUSARIE 15.000 15.000 15.000 - 2562: Operatiuni de mecanicã  generalã
- 2573: Fabricarea uneltelor
- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 
- 8020: Activitãti de servicii privind   sistemele de securizare 

55. LEGARE DE CARTI 15.000 15.000 15.000 - 1814: Legãtorie  si servicii conexe

56. LUCRARI DE EXCAVARE 15.000 15.000 15.000 - 4312: Lucrãri de pregãtire a terenului
- 4313 : Lucrãri de foraj  si sondaj pentru constructii

57. ORGANIZARE DE CURSURI SPORTIVE, 
DE ACTIVITATI DE INTRETINERE SI 
INFRUMUSETARE FIZICA

15.000 15.000 15.000 - 9313: Activitãti ale  centrelor de fitness
- 9319: Alte activitãti sportive
 - 9329: Alte activitãti recreative  si distractive n.c.a.
 - 9604: Activitãti de întretinere corporalã

58. ORGANIZARE DE ACTIVITATI 
DISTRACTIVE IN DISCOTECI, DISTRACTII 
POPULARE SI ZODIAC CU PAPAGAL 

15.000 15.000 15.000 - 9321: Bâlciuri  si   parcuri de distractii
- 9329: Alte activitãti recreative  si distractive n.c.a.

59. PANIFICATIE,PATISERIE,
GOGOSERIE,COVRIGARIE,
COFETARIE

15.000 15.000 15.000  - 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prãjiturilor  si a produselor proaspete 
      de patiserie
 - 1072: Fabricarea biscuitilor  si piscoturilor; fabricarea prãjiturilor  si 
      produselor conservate de patiserie
 - 4724: Comert cu amãnuntul al pâinii, produselor de patiserie  si a   produselor 
zaharoase, în magazine specializate
 - 4729: Comert cu amãnuntul al altor produse alimentare, în magazine    
specializate
 - 4781: Comert cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor  si    produselor 
din tutun efectuat prinstanduri, chioscuri  si piete

60. Prelucrare piei , prepararea si vopsirea 
blanurilor

15.000 15.000 15.000 -1511:Tabacirea si finisarea pieilor , prepararea si vopsirea blanurilor

61. PREPARAREA CARBUNELUI DIN LEMN 15.000 15.000 15.000 - 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plutã, paie,  si 
din alte materiale vegetale împletite
- 1910: Fabricarea produselor de cocserie 
- 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bazã   

62. PRODUCERE SI/SAU COMERCIALIZARE 
DE VAR

15.000 15.000 15.000 - 2352: Fabricarea varului  si ipsosului
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor   produse

63. PRODUCERE SI/SAU REPARARE DE 
CAZANE SI CALDARI

15.000 15.000 15.000 - 2521: Productia de radiatoare  si cazane pentru 
      încãlzire centralã



 - 2591: Fabricarea de recipienti, containere  si alte produse   similare din  otel 
 - 2592: Fabricarea ambalajelor usoare din metal
 - 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bãuturilor  
si tutunului
 - 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodãresc  si a echipamentelor pentru 
casã  si grãdinã

64. PRODUCERE SI/SAU COMERC. DE 
ARTICOLE DE FERONERIE

15.000 15.000 15.000 - 2572: Fabricarea articolelor de feronerie
 - 4752: Comert cu amãnuntul al articolelor de fierãrie, al articolelor din  sticlã  si a 
celor pentru vop  sit, în magazine specializate

65. PRODUCERE SI/SAU COMERC. DE 
FLORICELE DE PORUMB,CASTANE, 
PRAJITE,  ,PORUMB FIERT,SEMINTE 
PRAJITE DE FLOAREA SOARELUI SI 
DOVLEAC,DOVLEAC COPT,VATA DE 
ZAHAR,BORS

15.000 15.000 15.000 - 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  si a produselor zaharoase 
- 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor   produse

66. PRODUCERE SI/SAU COMERC. DE 
INGHET. GEMURI,MARMELADE,JELEURI 
SI CONSERVARE A FRUCT,PRIN USCARE

15.000 15.000 15.000 - 1039: Prelucrarea  si conservarea fructelor  si legumelor n.c.a.
 - 1052: Fabricarea înghetatei
 - 4729: Comert cu amãnuntul al altor produse alimentare, în magazine 
      specializate
- 4781: Comert cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor  si 
      produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri  si piete

67. PRODUCERE SI/SAU COMERCIALIZARE 
DE PASTE 
FAIN;MACAROANE,SPAGHETE, TAITEI

15.000 15.000 15.000 - 1073: Fabricarea macaroanelor,  tãiteilor, cus-cus-ului  si a altor produse 
fãinoase   similare
- 4729: Comert cu amãnuntul al altor produse alimentare, în magazine   
specializate
- 4781: Comert cu amãnuntul al produselor alimentare, bãuturilor  si   produselor 
din tutun efectuat prin standuri, chioscuri  si piete

68. PRODUCERE SI/SAU COMERCIALIZARE 
DE OB. DE ARTIZANAT

19.500 19.500 19.500 - 1320: Productia de tesãturi 
      - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din 
      plutã, paie  si din alte materiale vegetale împletite
      - 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodãresc  si ornamental
      - 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
      - 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
      - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor 
      produse 

69. PRODUCERE SI/SAU COMERCIALIZARE 
DE FRANGHI,SFORI SI SNURURI,DIN 
FIBRE SAU FASII TEXTILE

15.000 15.000 15.000 - 1394: Fabricarea de   odgoane, frânghii, sfori  si plase
- 4778: Comert cu amãnuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
- 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor produse 

70. PRODUCERE REPARARE SI/SAU 
COMERCIALIZARE 
SCAUNE,BANCHETE,FOTOLII,CANAPELE
,MESE, DULAPURI

15.000 15.000 15.000 - 3102: Fabricarea de mobilã pentru bucãtãrii
- 3103: Fabricarea de saltele  si somiere
- 3109: Fabricarea de mobilã n.c.a.
- 4759: Comert cu amãnuntul al mobilei, al articolelor de iluminat  si al  articolelor 
de uz casnic n.c.a. în magazine specializate



- 9524: Repararea mobilei  si a furniturilor casnice

71. PRODUCTIE,COMERC. SI REPARARE DE 
JOCURI SI JUCARII

15.000 15.000 15.000 - 3240: Fabricarea jocurilor  si jucãriilor
- 4765: Comert cu amãnuntul al jocurilor  si jucãriilor în magazine  specializate
- 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a.

72. PRODUCERE SI/SAU COMERCIALIZARE 
DE COLORANTI,ESENTE 
ALIMEN.,CODIMENTE,MIRODENII SI BOIA 
DE ARDEI

15.000 15.000 15.000 - 1084: Fabricarea  condimentelor  si ingredientelor
- 4729: Comert cu amãnuntul al altor produse alimentare, în magazine   
specializat

73. PAZA SI ING.ANIM.,INCLUSIV IN STINI 
SAU CIREZI

15.000 15.000 15.000 - 0162: Activitãti auxiliare pentru cresterea  animalelor

74. PESCUIT SI COMERCIALIZARE DE PESTE 15.000 15.000 15.000 - 0311:  Pescuitul maritim
- 0312: Pescuitul în ape dulci
- 4638: Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclu  siv peste,  crustacee 
si moluste
- 4723: Comert cu amãnuntul al pestelui, crustaceelor  si molustelor, în  magazine 
specializate

75. REPARARE BRICHETE,MONTAT SUPAPA 
SI UMPLERE CU GAZ

15.000 15.000 15.000 - 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodãresc  si a  echipamentelor pentru 
casã  si grãdinã
- 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a.

76. REPARARE CEASURI,STILOURI 
UMBRELE,OCHELARI

15.000 15.000 15.000 - 9525: Repararea ceasurilor  si a bijuteriilor
- 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a.

77. REPARARE  APARATE 
FOTO,RADIO,TV,CALCULATOARE, 
MASINI DE 
SCRIS,CANTARE,TELEFOANE,FRIGIDER
E, ARAGAZE, MASINI DE SPALAT, ALTE 
DISPOZITIVE SI ECHIPAMENTE PENTR 
CASA SI GRADINA

15.000 15.000 15.000 - 3312: Repararea ma  sinilor 
- 3319: Repararea altor echipamente
- 3313: Repararea echipamentelor electronice  si optice
- 9511: Repararea calculatoarelor  si a echipamentelor periferice
- 9512: Repararea echipamentelor de comunicatii
- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic
-9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodãresc  si a echipamentelor pentru 
casã  si grãdinã
- 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a.

78. REPARARE SI INTRETINERE MOTO VELO 15.000 15.000 15.000 - 4540: Comert cu motociclete, piese  si accesorii aferente; întretinerea  si 
repararea motocicletelor
- 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a. 

79. REPARARE SI RECONDITIONARE 
INCALTAMINTE

15.000 15.000 15.000  - 9523: Repararea încãltãmintei  si a articolelor din piele 

80. REPARARE SI/SAU INTRETINERE 
ASCENSOARE DE PERSOANE SI DE 
MARFURI

15.000 15.000 15.000 - 3317: Repararea  si întretinerea altor echipamente  de transport n.c.a.
- 4329: Alte lucrãri de instalatii pentru constructii

81. ROTARIE SI/SAU EXECUTARE DE 
CAROSERII DIN LEMN

15.000 15.000 15.000 - 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea  articolelor din plutã, paie  si 
din alte materiale vegetale împletite 
 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a     



 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

82. SERVICII DE BATUT PORUMB CU 
MASINA

15.000 15.000 15.000 - 0161:   Activitãti auxiliare pentru productia vegetalã
- 0163: Activitãti dupã recoltare

83. SERVICII DE AFUMARE CARNE SI 
SLANINA

15.000 15.000 15.000  - 1011: Prelucrarea  si conservarea cãrnii
 - 1013: Fabricarea produselor din carne (inclu  siv din carne de pasãre) 

84. SERVICII DE AMPLASARE CORTURI 
RULOTE SI ALTELE

15.000 15.000 15.000 - 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri  si tabere

85. SERVICI DE CANTARIRE 15.000 15.000 15.000 - 9609: Alte  activitãti de servicii n.c.a.

86. SERVICII DE FORMATARE SI INCARCARE 
BATERII AUTO

15.000 15.000 15.000 - 2720: Fabricarea de acumulatori  si baterii
- 3314: Repararea echipamentelor electrice
- 9609: Alte activitãti de servicii n.c.a.

87. SERVICII EXECUTARE DE PROPRIETARII 
DE CAZANE PTR. FABRICAT RACHIURI 
NATURALE

15.000 15.000 15.000 - 1101: Distilarea, rafinarea  si  mixarea bãuturilor alcoolice
- 1104: Fabricarea altor bãuturi nedistilate, obtinute prin fermentare

88. SERVICII DE 
STRUNGARIE,FREZARE,ALEZARE

15.000 15.000 15.000 - 2562: Operatiuni de mecanicã generalã
- 2592: Fabricarea ambalajelor usoare din metal   
- 2594: Fabricarea desuruburi, buloane  si alte articole filetate:  fabricarea de nituri 
sisaibe

89. SERVICII DE INCARCAT STINGATOARE 15.000 15.000 15.000 - 2829: Fabricarea altor ma  sini  si utilaje de utilizare generalã n.c.a. 
- 8425: Activitãti de luptã împotriva incendiilor  si de prevenire a   acestora 
 - 9609: Alte activitãti de servicii n.c.a.

90. SERVICII EXECUTARE PENTRU 
INSTALATII DE APA,GAZ,INCALZIRE 
TERMICA,CANAL,
ELECTROICITATE,IZOLATII LA 
CONSTRUCTII 

15.000 15.000 15.000 - 4321: Lucrãri de instalatii electrice
- 4322: Lucrãri de instalatii sanitare, de încãlzire  si de aer conditionat
- 4329: Alte lucrãri de instalatii pentru constructii
- 4399: Alte lucrãri speciale de constructii n.c.a.
- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodãresc  si a echipamentelor  pentru 
casã  si grãdinã
- 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a.
- 4311:Lucrãri de demolare a constructiilor

91. SERVICII DE INCARCAT SIFOANE 15.000 15.000 15.000 - 1107:  Productia de bãuturi rãcoritoare nealcoolice; productia de ape minerale  
si alte ape îmbuteliate

92. SERVICII DE INCUBARE OUA 15.000 15.000 15.000 -  0162: Activitãti auxiliare pentru cresterea animalelor

93. SERVICII DE REPRODUCTIE SI SELECTIE 
IN CRESTEREA ANIMALELOR

15.000 15.000 15.000 - 0162: Activitãti auxiliare pentru cresterea 
      animalelor

94. SERVICII EXEC. DE IPSOSARI 15.000 15.000 15.000 - 4331:  Lucrãri de ipsoserie 

95. SERVICII EXEC.DE LUSTRAGII 15.000 15.000 15.000 - 8129:       Alte activitãti de curãtenie   
 - 9609: Alte activitãti de servicii n.c.a.

96. SERVICII EXEC. DE TEHNICIENI 15.000 15.000 15.000 - 0162: Activitãti auxiliare pentru cresterea animalelor



VETERINARI  - 7500: Activitãti veterinare

97. SERVICII DE 
FRIZERIE(1),COAFURA(2),COSMETICA(2),
MANICHIURA(2),PEDICHIURA(3),MASAJ(4
)

15.000 15.000 15.000 - 9602: Coafurã  si alte activitãti de  înfrumusetare 
 - 9604: Activitãti de întretinere corporalã

98. SERVICII EXECUTATE DE MACELARI 15.000 15.000 15.000 - 1011:   Prelucrarea  si conservarea cãrnii

99. SERVICII DE MORARIT SI URLUIT 15.000 15.000 15.000 - 1061:      Fabricarea produselor de morãrit
- 1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermã

100. SERV.EXEC.DE 
MOZAICARI(1),FAIANTARI(1),PARCHETA
RI(2),ZIDARI(3),ZUGRAVI(3)

15.000 15.000 15.000 - 4120: Lucrãri de constructii a  clãdirilor rezidentiale  si nerezidentiale 
- 4333: Lucrãri de pardo  sire  si placare a peretilor
 - 4334: Lucrãri de vop  sitorie, zugrãveli  si montãri de geamuri
- 4339: Alte lucrãri de finisare
- 4399: Alte lucrãri speciale de constructii n.c.a.

101. SERVICII DE INTRET.SI CURATARE A 
CLADIRILOR, INCLUSIV MENAJ CASNIC

15.000 15.000 15.000 - 4399: Alte lucrãri speciale de constructii n.c.a.
- 8121: Activitãti generale de curãtenie a clãdirilor
- 8122: Activitãti specializate de curãtenie
- 8129: Alte activitãti de curãtenie 

102. SERVICII EXEC. PTR. INVELIREA 
CONSTRUCTIILOR CU TABLA,TIGLA. 
SITA ETC.

15.000 15.000 15.000 - 2562: Operatiuni de mecanicã generalã
      - 4391: Lucrãri de învelitori,sarpante  si terase la constructii

103. SERVICII DE DEZINFECTIE,DEZINSECTIE 
SI DERATIZARE

15.000 15.000 15.000 - 3700: Colectarea  si epurarea apelor uzate
      - 3900: Activitãti  si servicii de decontaminare
       - 8129: Alte activitãti de curãtenie

104. SERVICII EXEC. DE MEDITATORI 15.000 15.000 15.000 - 8559: Alte forme de invãtãmânt n.c.a.

105. SERVICII EXEC. DE ORGAN. DE EXP. SI 
SPECTACOLE

15.000 15.000 15.000 - 8230: Activitãti de organizare a  expozitiilor, târgurilor  si congreselor
- 9002: Activitãti suport pentru interpretarea artisticã (spectacole)
- 9004: Activitãti de gestionare a sãlilor de spectacole

106. SERVICII DE 
PLISAT,GOFRAT,AJURAT,STOPARI

15.000 15.000 15.000 - 1330: Finisarea materialelor textile
- 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a. 
-9609: Alte activitãti de servicii n.c.a.

107. SERVICII EXECUTATE CU PIVE 15.000 15.000 15.000 - 1395: Fabricarea de textile netesute  si articole din acestea, cu exceptia 
      confectiilor de îmbrãcãminte 
- 1396: Fabricarea de articole tehnice  si industriale din textile
      -9609: Alte activitãti de servicii n.c.a.

108. SERVICII DE PRESARE METALICE LA 
RECE,BOBINARE

15.000 15.000 15.000 - 2431: Tragere la rece a barelor
- 2432: Laminare la rece a benzilor înguste
 - 2433: Productia de profile obtinute la rece
 - 2434: Trefilarea firelor la rece 
 - 2445: Productia altor metale neferoase
- 2550: Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plasticã; 



      metalurgia pulberilor
- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi  si 
      arcuri
- 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor  si transformatoarelor  electrice
- 3314: Repararea echipamentelor electrice

109. SERVICII EXECUTATE DE ULEINITE 15.000 15.000 15.000 - 1041:  Fabricarea uleiurilor  si grã  similor
 - 2053: Fabricarea uleiurilor esentiale

110. SERVICII EXECUTATE DE BUCATARI 15.000 15.000 15.000 - 1085:      Fabricarea de mâncãruri preparate  
- 5629: Alte activitãti de alimentatie n.c.a.

111. SERVICII DE POMPE FUNEBRE 15.000 15.000 15.000 - 9603: Activitãti  de pompe funebre  si   similare

112. SERVICII EXECUTATE DE INSTRUCTORII 
AUTO

15.000 15.000 15.000 -  8553: Scoli de conducere (pilotaj)

113. SERVICII EXEC. IN AGRICUL.
-MANUAL
-CU MIJLOACE MECANICE

15.000 15.000 15.000 - 0161: Activitãti auxiliare pentru productia       vegetalã

114. SERVICII EXECUTATE DE 
RECTIFICATORI ,SCULERI-
MATRITERI,SUDORI,MACHETISTI,FIERAR
I-BETONISTI,TINICHIGII

15.000 15.000 15.000 - 2562: Operatiuni de mecanicã generalã
- 2573: Fabricarea uneltelor
- 2591: Fabricarea de recipienti, containere  si alte produse   similare din 
      otel
- 2592: Fabricarea ambalajelor usoare din metal
- 2594: Fabricarea desuruburi, buloane  si alte articole filetate:  fabricarea de nituri 
sisaibe
- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

115.
SERVICII EXECUTATE DE 
SOBARI(1),COSARI(2)

15.000 15.000 15.000 - 2331: Fabricarea plãcilor  si dalelor din ceramicã
- 4322: Lucrãri de instalatii sanitare, de încãlzire  si de aer conditionat
- 4329: Alte lucrãri de instalatii pentru constructii
- 4399: Alte lucrãri speciale de constructii n.c.a.
- 8122: Activitãti specializate de curãtenie
- 9609: Alte activitãti de servicii n.c.a.

116. SERVICII DE SPALATORIE SI 
CURATATORIE A  PRODUSELOR DIN 
TEXTILE SI BLANURI

15.000 15.000 15.000 - 9601: Spãlarea  si curãtarea (uscatã) articolelor textile  si a produselor din blanã

117. SERVICII DE SPALATORIE AUTO 15.000 15.000 15.000 - 3312:   Repararea ma  sinilor
- 4520: Întretinerea  si repararea autovehiculelor,
- 8122: Activitãti specializate de curãtenie

118. SERVICII DE VANZARE DE ZIARE,REV. SI 
CARTI

15.000 15.000 15.000 - 4761: Comert cu amãnuntul al cãrtilor, în magazine specializate
 - 4762: Comert cu amãnuntul al ziarelor  si articolelor de papetãrie, în  magazine 
specializate
 - 4789: Comert cu amãnuntul prin standuri, chioscuri  si piete al altor  produse
 - 4799:  Comert cu amanuntul  efectuat în afara magazinelor, standurilor, 
chioscurilor  si pietelor



119. SERVICII DE SUPRAVEGHERE SI 
INGRIJIRE PTR. COPII SAU ALTE  
PERSOANE AFLATE LA NEVOIE

15.000 15.000 15.000 - 8891: Activitãti de îngrijire  zilnicã pentru copii
- 8899: Alte activitãti de a  sistentã socialã, fãrã cazare n.c.a.
- 8810: Activitãti de a  sistentã socialã, fãrã cazare, pentru bãtrâni  si  pentru 
persoane aflate în incapacitate de a se îngriji   singure

119^1 SERVICII EXECUTATE IN DOMENIUL 
INFORMATICII , ALTELE DECAT CELE 
CARE GENEREAZA DREPTURI DE 
AUTOR SAU DREPTURI CONEXE 
DREPTURILOR DE AUTOR

32.000 32.000 32.000  6202: Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 6203:Activitati de management (gestiune si exploatare ) al mijloacelor de 

calcul

120. TAIAT LEMNE CU FARASTRAU 
PORTABIL SAU CIRCULAR

22.300 22.300 22.300 -1610: Tãierea  si rindeluirea lemnului
- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; 

121. TAIERE SI SLEFUIRE PIATRA 15.000 15.000 15.000 - 2370: Tãierea, fasonarea  si finisarea pietrei

122. TESUT COVOARE,PRESURI 15.000 15.000 15.000 - 1393: Fabricarea de  covoare  si mochete
       

123. TESCUIRE (SAJTOLAS) 15.000 15.000 15.000 - 1032: Fabricarea sucurilor de  fructe  si legume
- 1102: Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103: Fabricarea cidrului  si a altor vinuri din fructe
- 1104: Fabricarea altor bãuturi nedistilate, obtinute prin fermentare

124. TOCILARIE 15.000 15.000 15.000 - 2562: Operatiuni de mecanicã  generalã
- 9529: Repararea articolelor de uz personal  si gospodãresc n.c.a.
-9609: Alte activitãti de servicii n.c.a.

125. TRANSPORTURI DE MARFURI SI 
PERSOANE , INCLUSIV MIJLOACE DE 
TRANSPORT CU TRACTIUNE ANIMALA

15.000 15.000 15.000 - 4941: Transporturi rutiere mãrfuri
- 5221: Activitãti de servicii anexe pentru transporturi  terestre  

126. TRANSPORTURI AUTO CU TAXIURI 
PENTRU MARFURI SI PERSOANE , MAI 
PUTIN CEA EFECTUATA IN REGIM DE 
MAXI TAXI

15.000 15.000 15.000 - 4932 : Transporturi cu taxiuri

127. TRANSPORTURI DE PASAGERI /SAU 
MARFA PE CAI NAVIGABILE INTERIOARE

15.000 15.000 15.000 - 5030: Transportul de pasageri pe cãi navigabile interioare
- 5040: Transportul de marfã pe cãi navigabile interioare
       

128. VULCANIZARE 15.000 15.000 15.000 -2211:Fabricarea anvelopelor  si  a camerelor de aer; resaparea  si refacerea 
anvelopelor
- 4520: Întretinerea  si repararea autovehiculelor

129. VOPSIRE , EMAILARE SI COSITORIE 15.000 15.000 15.000 - 2561:  Tratarea  si acoperirea metalelor



NOTA:

Conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi punctul 8. din Secţiunea  a 3-a, din HG 1  /2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Codului fiscal , normele anuale de venit se aplică după cum urmează:

a.) Cu 40 % pentru bărbaţii peste 60 de ani împlinit , până la 65 de ani;

      cu 40 % pentru femeile peste 55 de ani  împlinit , până la 60 de ani;

b.) Cu 50 % pentru bărbaţii peste 65 de împlinit;

      cu 50 % pentru femeile peste 60 de ani împlinit;

c.) Cu 50 % când persoana are calitatea de salariat cu program de lucru 8 ore;

d.) Cu 50 % pentru invalizii de gradul III şi pentru persoanele handicapate asimilabile de invaliditate;

e.) Cu 30 % luand în considerare vadul comercial şi clientela , semnalate cu *

Reducerile nu se aplica cumulativ ci se aplică reducerea cea mai mare. 


