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1. Accesare Site 

Cont utilizator 
Pentru a crea un nou cont de utilizator apasati butonul Creeaza cont din coltul dreapta sus al paginii. 

 

Inregistrare in cont utilizator 
Se deschide formularul de inregistrare. Completati toate campurile si apasati butonul Creeaza cont. 

 

 

• Prenume  – obligatoriu 

• Nume – obligatoriu 

• E-mail – obligatoriu, introduceti adresa de email cu care veti face confirmarea contului si care va fi si 
adresa de corespondenta 

• Parola – obligatoriu, introduceti o parola care sa contina atat litere, cat si cifre sau caractere speciale 

• Confirma parola – obligatoriu, reintroduceti parola  

Apasati butonul Creeaza cont:  

 

Confirmare cont 
Veti primi un email de Confirmare pe adresa completata mai sus (verificati si casuta Spam).  
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Pentru a activa contul, va rugam apasati butonul Confirmare Cont. 

Veti fi redirectionat catre pagina IMMInvest  si veti primi urmatorul mesaj: 

 

Intrare in cont 
Pentru a intra in cont introduceti E-mail si Parola apoi apsati butonul Intra in cont 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Info  

Dintr-un cont se pot inscrie mai multe cereri  

pentru CUI-uri diferite - Partenere 
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2. Sectiune vizibilitate si transparenta 
Ulterior logarii in cont, aveti vizibile urmatoarele butoane: 

 

 

Butonul Acasa  
Va intoarce in prima pagina. 

 

Butonul Inregistrare IMM 
Va permite inregistrarea intreprinderilor mici si mijlocii pentru care doriti sa accesati programul. 

Butonul Contul meu 

 

Va arata cererile dumneavoastra inregistrate cu starile aferente: 

 

Daca apasati pe codul RUE, va apar detaliile cererii: 
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Butonul Solicitari I.M.M. 
In aceasta sectiune apar toate cererile inscrise in portal: 
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3. Completare formular 

Informatii despre completarea formularului 
Inainte de a initia completarea formularului este important sa parcurgeti urmatoarele elemente: 

 

Este necesar sa aveti disponibile in calculator urmatoarele documente pe care le veti atasa in format electronic: 

a. Declaratia privind incadrarea in categoria IMM 
i. dimensiune fisier scanat maxim 5MB 

ii. poate fi semnata electronic 
iii. poate fi semnata olograf 

b. Certificat de inregistrare – dimensiune fisier scanat maxim 1MB 
c. Cartea de identitate a reprezentatului legal – dimnesiune fisier scanat maxim 1MB 

Este necesar sa parcurgeti fluxul de completare pe care il vom reda mai jos: 

IMM 
1.Se inregistreaza in cont 
2. Intra in cont 
3. Completeaza: 
 

• CUI 
• Cod CAEN principal 
• Nr. De inregistrare 

de la ONRC (ONG 
nu completează 
acest câmp) 

4. Apasa butonul Cauta 

APLICATIE 
In functie de (CUI/CAEN/J) se va 
precompleta campul: 

 

• Denumire solicitant 

 

IMM  
Completeaza 
1. Cod CAEN eligibil pt finantare 
2. Adresa solicitant 
3. Telefon 
4. Email 
5. Persoana de contract (nume, 
prenume, functie) 
6. Bifeaza daca plateste TVA sau 
nu 
7. Forma Juridica 
8. Numar scriptic anual de 
personal 
9. Categoria IMM 
10. Creditul solicitat 
11. Incarca atasamentele: 

• Declaratia IMM 
• Certificat de inregistrare 
• CI 

12. Bifeaza declaratia pe proprie 
raspundere -  buton „DA” sau 
„NU” 
13. Apasa butonul Trimite 
 
14. Reface pasii 1-13 pentru cazul 
cand cererea este Respinsa de 
banca si se doreste completarea 
unei noi cereri adresate altei banci 
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Cautare IMM 
Completare CUI – CAEN principal – Numar inregistrare Registrul Comertului 

Completarea acestor trei date initiale va aduce cu sine o validare a lor prin completarea automata a numelui 
firmei si a CAEN-ul pentru finantare avand ca referinta CAEN-ul principal. 

Atentie! Numarul de inregistrare este de forma: (ex. J07 nu J7) 

Tastati cele trei elemente apoi apasati butonul Cauta 
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Completare detalii 
Indicatii completare campuri anexate 

 

 

 

CAMPURI INDICATII DE COMPLETARE 

ADRESA SOLICITANT Completati Adresa Solicitantului 
TELEFON Completati Telefonul Solicitantului 
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EMAIL Completati Email-ul Solicitantului – poate sa difere 
de cel pe care a fost inregistrat contul 

PERSOANA DE CONTACT Completati persoana de contact cu detaliile 
aferente nu uitati functia! 

IMM ESTE PLATITOR DE TVA Bifati valoarea potrivita 
FORMA JURIDICA Alegeti din lista valoarea potrivita 
NUMARUL MEDIU SCRIPTIC ANUAL  DE PERSONAL Tastati numarul mediu scriptic de personal din anul 

fiscal anterior 
CATEGORIA IMM Alegeti din lista categoria IMM – Atentie! Aceasta 

alegerea va aduce cu sine limitari in ceea ce 
priveste valorile de creditare 

BANCA FINANTATOARE Alegeti din lista Banca prin care doriti sa accesati 
programul 

TIP PRODUS Tastati in campul Valoare – suma pe care o solicitati 
pentru tipul de finantare aferent 

 

Atasare documente 
Indicatii incarcare documente 

Info: Declaratia de IMM este un document .docx care se descarca din platforma accesand linkul “Descarca”. Il 
completati si il salvati ca fisiser .pdf. Aveti optiunea de a-l semna electronic cu certificat digital emis de un furnizor 
acreditat de servicii de certificare pentru semnatura electronica sau sa il semnati olograf si sa il scanati ca .pdf. 
Versiunea completata si semnata, in format .pdf va fi incarcata. 

Apasati butonul Choose File si alegeti din calculator documentul potrivit. Este acceptat numai formatul .pdf. 
Dimensiunea fisierelor este limitata la 1MB pentru Certificat de inregistrare si Cartea de identitate si 5 MB pentru 
Declaratia privind incadrarea IMM. 

 

Completare declaratia pe propria raspundere 
Completarea declaratiei pe proprie raspundere se face parcurgand randurile de mai jos iar apoi punand bifa pe 
Da, declar ca indeplinesc toate conditiile de mai sus 
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Trimitere formular 
Ulterior completarii si atasarii documentelor pentru a trimite formularul catre FNGCIMM SA IFN este necesar sa 
apasati butonul Trimite formular: 

 

Ulterior, aplicatia va va transmite urmatorul mesaj: 

 

 

 

Iar pe contul de Email folosit la inregistrarea in portal, veti primi urmatorul mesaj: 
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In care vi se va specifica codul unic de inregistrare RUE, in acest caz 23388. 

 

Retransmitere formular 
In cazul in care FNGCIMM SA IFN decide ca este necesar sa primeasca clarificari cu privire la formularul transmis, 
veti primi prin notificare pe adresa de Email a contului din care ati incarcat cererea o notificare de tipul: 

 

 

Iar in zona din chenar veti vedea clarificarile solicitate. 

 

Pentru a retrimite cererea trebuie sa va relogati in cont iar apoi sa incarcati un nou formular, parcurgand aceiasi 

pasi, de la Cauta (CUI, Cod CAEN principal, Nr. ONRC) pana la Trimite formular.  

Vi se va atribui un nou cod RUE care va fi conexat primului Cod RUE primit pe CUI-ul respectiv. 
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Aprobare formular 
Dupa efectuarea verificarii datelor mentionate de solicitant, in urma analizei FNGCIMM SA IFN decide ca va poate 
acorda acordul de principiu veti primi pe Email urmatoarea notificare: 

 

 

 

Respingere formular 
In cazul in care FNGCIMM SA IFN, in urma analizei de eligibilitate nu va poate acorda acordul de principiu veti primi 
pe Email urmatoarea notificare, in zona de chenar fiind descris motivul respingerii: 



 

 

15 

 

 

 

 

 

Respingere formular de catre Banca 
In cazul in care Banca, in urma analizei nu va poate acorda creditul, va Respinge cererea si aceasta intra in starea 
„Respins de banca”,  aveti posibilitatea sa inregistrati o noua cerere in portal, adresata unei alte banci. 

 

 

4. Date contact FNGCIMM SA IFN 
Str. Iulian Stefan, nr.38, Sector 1, Bucuresti  

Telefon: 021-310.18.74  

Fax: 021-310.18.57  

imminvest@fngcimm.ro 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:imminvest@fngcimm.ro
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5. Anexa: Lista codurilor CAEN eligibile INVEST 
 

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 

0220 Exploatarea forestieră 

0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 

0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii 

0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 

0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 

0610 Extracţia petrolului brut 

0620 Extracţia gazelor naturale 

0710 Extracţia minereurilor feroase 

0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 

0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 

0811 
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, 
cretei şi a ardeziei 

0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 

0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 

0892 Extracţia turbei 

0893 Extracţia sării 

0899 Alte activităţi extractive n.c.a. 

0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 

1811 Tipărirea ziarelor 

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 

1814 Legătorie şi servicii conexe 

1820 Reproducerea înregistrărilor 

1910 Fabricarea produselor de cocserie 

1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 



 

 

17 

 

3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 

3211 Baterea monedelor 

3311 Repararea articolelor fabricate din metal 

3312 Repararea maşinilor 

3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 

3314 Repararea echipamentelor electrice 

3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 

3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 

3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 

3319 Repararea altor echipamente 

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

3512 Transportul energiei electrice 

3513 Distribuţia energiei electrice 

3514 Comercializarea energiei electrice 

3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 

3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte 

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 

3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 

3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate 

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 

3812 Colectarea deşeurilor periculoase 

3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 

3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 

3831 
Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea 
materialelor 

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 

3900 Activităţi şi servicii de decontaminare 

4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 

4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor 

4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 
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4781 
Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin 
standuri, chioşcuri şi pieţe 

4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată 

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 

4932 Transporturi cu taxiuri 

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri 

4942 Servicii de mutare 

4950 Transporturi prin conducte 

5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 

5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă 

5030 Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare 

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 

5110 Transporturi aeriene de pasageri 

5121 Transporturi aeriene de marfă 

5122 Transporturi spaţiale 

5210 Depozitări 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 

5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă 

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 

5224 Manipulări 

5229 Alte activităţi anexe transporturilor 

5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 

5320 Alte activităţi poştale şi de curier 

5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 

5590 Alte servicii de cazare 

5610 Restaurante 
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5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 

5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 

5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 

5811 Activităţi de editare a cărţilor 

5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 

5813 Activităţi de editare a ziarelor 

5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 

5819 Alte activităţi de editare 

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 

5829 Activităţi de editare a altor produse software 

5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5912 Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 

5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 

5914 Proiecţia de filme cinematografice 

5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio 

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 

6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 

6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii 

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 

6312 Activităţi ale portalurilor web 

6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 
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6619 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurari şi fonduri de pensii 

6622 Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări 

6831 Agenţii imobiliare 

6910 Activităţi juridice 

6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 

7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 

7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 

7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 

7312 Servicii de reprezentare media 

7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 

7410 Activităţi de design specializat 

7420 Activităţi fotografice 

7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 

7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 

7500 Activităţi veterinare 

7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 

7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 

7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 

7911 Activităţi ale agenţiilor turistice 

7912 Activităţi ale tur-operatorilor 

7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 

8010 Activităţi de protecţie şi gardă 

8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 

8110 Activităţi de servicii suport combinate 

8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 

8122 Activităţi specializate de curăţenie 

8129 Alte activităţi de curăţenie 

8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 



 

 

21 

 

8211 Activităţi combinate de secretariat 

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 

8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 

8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 

8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 

8292 Activităţi de ambalare 

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

8412 
Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, 
învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială 

8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 

8421 Activităţi de servicii externe 

8422 Activităţi de apărare naţională 

8423 Activităţi de justiţie 

8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă 

8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 

8430 Activităţi de protecţie socială obligatorie 

8510 Învăţământ preşcolar 

8520 Învăţământ primar 

8531 Învăţământ secundar general 

8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 

8541 Învăţământ superior non- universitar 

8542 Învăţământ superior universitar 

8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 

8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.) 

8553 Şcoli de conducere (pilotaj) 

8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. 

8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 

8610 Activităţi de asistenţă spitalicească 

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală 

8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată 
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8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 

8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 

8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 

8730 
Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji 
singure 

8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 

8810 
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a 
se îngriji singure 

8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 

8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. 

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 

9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole) 

9003 Activităţi de creaţie artistică 

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 

9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 

9102 Activităţi ale muzeelor 

9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic 

9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale 

9311 Activităţi ale bazelor sportive 

9312 Activităţi ale cluburilor sportive 

9313 Activităţi ale centrelor de fitness 

9319 Alte activităţi sportive 

9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 

9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 

9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 

9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale 

9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 

9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase 

9492 Activităţi ale organizaţiilor politice 
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9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 

9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii 

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 

9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 

9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 

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

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

9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 

9603 Activităţi de pompe funebre şi similare 

9604 Activităţi de întreţinere corporală 

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 

9700 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 

9810 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu 

9820 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii 

9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale 

    

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

4519 Comerţ cu alte autovehicule 

4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 

4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 

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

4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 

4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 

4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 

4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane 
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4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 

4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 

4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 

4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 

4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 

4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 

4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 

4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 

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

4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 

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

4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile 

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 

4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi tele-vizoarelor 

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

4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 

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

4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 

4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 

4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului 

4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 

4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 

4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte 

4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 

4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 
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4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 

4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 

4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 

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

4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 

4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare 

4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 

4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 

4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 

4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 

4690 Comerţ cu ridicata nespecializat 

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 

4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 

4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 

4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 

4724 
Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine 
specializate 

4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate 

4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate 

4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 

4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 

4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

4752 
Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în 
magazine specializate 

4753 
Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine 
specializate 

4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 

4759 
Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în 
magazine specializate 

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 
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4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 

4763 
Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în 
magazine specializate 

4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 

4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 

4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 

4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 

4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 

4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 

4776 
Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de 
companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 

4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 

4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

4782 
Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi 
pieţe 

4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 

4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara  magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 

7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie 

7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 

7220 Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 

 


