HOTĂRÂREA NR. 29
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PENTRU EMITEREA ACORDULUI DE
FUNCŢIONARE AL STRUCTURILOR DE VANZARE DIN MUNICIPIUL TULCEA

Consiliul local al municipiului Tulcea, Judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28
martie 2013;
Examinand proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea Acordului de
funcţionare al unităţilor economice din municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului;
Luând în discuţie raportul nr.5633/05.03.2013 al Compartimentului avizare activitati comerciale;
Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;
Având în vedere prevederile:
- Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) şi (6) şi art.49 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul local pentru emiterea Acordului de funcţionare al unităţilor
economice din municipiul Tulcea, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi
persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Jr. BRUDIU Maria

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
LUCA Andaluzia

Anexa , parte integranta din H.C.L nr. 29/28.03.2013

Regulamentul local pentru emiterea Acordului de functionare al structurilor de vanzare
din municipiul Tulcea
Art.1. In intelesul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel :
a) consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care
cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii în afara activităţii profesionale;
b) comerciant - persoana fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi de comercializare a
produselor şi serviciilor de piaţă;
c) comerţ cu ridicata/de gros - activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în
cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori
profesionali şi colectivi;
d) comerţ cu amănuntul/de detail - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de
regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;
e) comerţ de gros cash and carry/formă de comerţ cu autoservire pe bază de legitimaţie de acces activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către agenti
economici ( persoane juridice sau persoane fizice autorizate , intreprinderi individuale, intreprinderi
familiale autorizate conform legii), înregistrati în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau
prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile;
f) exerciţiu comercial - una sau mai multe activităţi de comercializare cu ridicata, cu amănuntul, de
tip cash and carry, de alimentaţie publică, precum şi a serviciilor desfăşurate de un comerciant. Obiectul
activităţilor de comercializare îl constituie produsele şi serviciile cuprinse în anexa nr.2-parte integranta
la prezentul regulament;
g) serviciu de piaţă - orice acţiune sau prestaţie care face obiectul vânzării-cumpărării pe piaţă şi care
nu are drept consecinţă transferul proprietăţii asupra unui bun corporal, efectuată în scopul satisfacerii
unor necesităţi ale consumatorilor;
h) structură de vânzare - spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale;
i) suprafaţă de vânzare - suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea
produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat
pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării
mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;
j) structură de vânzare cu suprafaţă mică - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare de până
la 400 mp inclusiv;
k) structură de vânzare cu suprafaţă medie - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare
cuprinsă între 400 - 1.000 mp inclusiv;
l) structură de vânzare cu suprafaţă mare - structură de vânzare având o suprafaţă de vânzare mai
mare de 1.000 mp;
m) centru comercial - structura de vânzare cu suprafaţă medie sau mare în care se desfăşoară activităţi
de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o
infrastructură comună şi utilităţi adecvate. Suprafaţa de vânzare a unui centru comercial este rezultată
din suma suprafeţelor de vânzare cu amănuntul de produse şi servicii de piaţă şi de alimentaţie publică
cuprinse în acesta;

n) comerţ în zone publice - activitatea de comercializare a produselor şi serviciilor, desfăşurată
permanent sau sezonier în pieţe, târguri, oboare, pasaje publice, porturi, aeroporturi, gări, autogări,
drumuri publice şi străzi sau orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice;
o) parc comercial - perimetru ce grupează două sau mai multe clădiri cu destinaţia de structuri de
vânzare cu suprafeţe medii ori mari, în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de
produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună, inclusiv spaţii
de parcare şi circulaţie comune, precum şi utilităţi adecvate. Suprafaţa unui parc comercial este
rezultată din suma suprafeţelor construite a clădirilor cu destinaţia de structuri de vânzare cu suprafeţe
medii sau mari care fac parte din acesta, la care se adaugă suprafeţele spaţiilor de parcare şi circulaţie
comune, precum şi suprafeţele celorlalte elemente de infrastructură comune;
p) supermagazin - structură de vânzare cu suprafaţă medie sau mare de până la 2.500 mp, utilizată
pentru comerţ specializat ori nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare şi/sau nealimentare,
având drept caracteristici: autoservirea şi plata mărfurilor la casele de marcat amplasate la ieşire;
r) hipermagazin - structură de vânzare cu amănuntul, cu suprafaţa de peste 2.500 mp, utilizată pentru
comerţ specializat şi/sau nespecializat, care comercializează mărfuri alimentare şi/sau nealimentare,
având drept caracteristici: prezenţa tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu vânzători, case de marcat
amplasate la ieşirea din fluxul de autoservire, sector de alimentaţie publică reprezentat prin una sau mai
multe săli de consumaţie, amplasarea în zonele periferice ale oraşului, în centrele comerciale ori în
parcurile comerciale.
Art.2. Comerciantii pot desfasura activitati comerciale pe raza unitatii administrative teritoriale
municipiul Tulcea doar daca detin acordul emis de primarul municipiului Tulcea in urma avizarii de
catre Comisia de analiza a conditiilor de eliberare a Acordului de functionare, comisie constituita prin
dispozitia primarului.
Hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor comisiei.
Art.3. Acordul de functionare emis de Primarul municipiului Tulcea va cuprinde datele de identificare
ale comerciantului respectiv, sediul social, adresa punctului de lucru si activitatile comerciale pentru
care se elibereaza, conform anexei nr.1 parte integranta din prezentul regulament.
Art.4. Activitatea comerciala, in sensul prezentului regulament se refera la produsele alimentare,
nealimentare si la serviciile de piata, prevazute in anexa nr.2, parte integranta din prezentul regulament.
Se excepteaza de la prevederile prezentului regulament sectoarele de activitate privind productieprelucrare-extractie, precum si autorizarea desfasurarii activitatilor de alimentatie publica si de comert
stradal.
Art.5.Acordul de functionare al unei structuri de vanzare nu se elibereaza in urmatoarele cazuri:
a) contravine planului general de dezvoltare urbană şi criteriilor generale privind determinarea
zonelor şi locurilor de vânzare din localităţi;
b) aduce prejudicii spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică
deosebită ori cu valoare de patrimoniu;
c) exerciţiul comercial se face în spaţii improvizate;
d) se încalcă dispoziţiile prezentului regulament.

Art.6. In vederea obtinerii Acordului de functionare pentru o structura de vanzare, comerciantul, asa
cum este definit la art.1., va depune la Primaria municipiului Tulcea, pentru fiecare structura de
vanzare, urmatoarele documente, in copie xerox, dupa verificarea documentelor respective, in original,
de catre reprezentantii compartimentului de specialitate din cadrul Primariei municipiului Tulcea:
a) cererea de eliberare a acordului respectiv;
b) actul constitutiv al societatii (statut, contract de societate)/ act de constituire persoana fizica
autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala care desfasoara activitati economice in mod
independent/ alte acte de constituire;
c) certificatul de inregistrare in Registrul Comertului – actualizat cod CAEN Rev2, conform
Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala;
d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului pentru punctul de lucru
respectiv;
e) documentul sanitar-veterinar de functionare emis de D.S.V.S.A Tulcea, in cazul desfasurarii de
activitati de comert cu amanuntul sau cu ridicata cu produse din sectorul alimentar;
f) actul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala de specialitate sau, dupa caz, un
document legal prin care se atesta exercitarea activitatii de cel putin 2 ani in meseria respectiva, in cazul
desfasurarii de activitati de comert cu amanuntul sau cu ridicata cu produse din sectorul alimentar ;
g) actul legal de folosinta al unitatii si al terenului aferent, inclusiv planul de amplasament si schita
locatiei;
h) documentele care atesta schimbarea de destinatie/ amenajarea/ construirea spatiului respectiv ;
i) contractul incheiat cu un operator de salubritate autorizat pentru colectarea deseurilor rezultate
din activitatea specifica( deseuri din ambalaje, deseuri menajere, etc.);
j) alte documente necesare pentru stabilirea conditiilor de functionare a unitatilor respective, dupa
caz .
Art.7. Documentatia mentionata la art.6 se va depune in maxim 30 de zile de la deschiderea punctului
de lucru respectiv.
Art.8. In situatia in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile prezentului regulament sau datele
inscrise in documentatia depusa nu corespund cu realitatea, cererea pentru obtinerea Acordului de
functionare va fi respinsa si se va acorda un termen de 30 de zile lucratoare pentru completarea
documentatiei sau remedierea neconcordantelor existente.
Art.9. Daca pana la expirarea termenului mentionat la art.8 nu s-au depus documentele necesare, ori nu
s-au remediat neconcordantele existente, se va dispune masura suspendarii activitatii structurii de
vanzare respective, prin dispozitia primarului, pana la remedierea situatiei.
Art.10. Titularul Acordului de functionare are obligatia de a informa Primaria municipiului Tulcea cu
privire la modificarile conditiilor de functionare in termen de 15 zile lucratoare de la schimbarea
acestora si de a solicita avizarea functionarii in noile conditii.
Modificarile conditiilor de functionare pot fi: schimbarea denumirii comerciantului, a sediului,
a activitatilor desfasurate la adresa structurii de vanzare respective, etc.
Se vor anexa documentele doveditoare modificarii, inclusiv Acordul emis anterior, care vor fi
analizate de catre Comisia de analiza si avizare si se va elibera un nou Acord de functionare in cazul in
care se intrunesc conditiile de functionare.

Art.11. Daca agentul economic a pierdut Acordul de functionare, la solicitarea in scris a acestuia, i se va
elibera un nou formular, cu acelasi continut, care va purta mentiunea “DUPLICAT eliberat la
data______”.
Art.12. In situatia in care Acordul de functionare al unei structuri de vanzare a fost emis cu mentiunea
unui termen de valabilitate, agentul economic, sau imputernicitul acestuia, are obligatia sa depuna la
Primaria municipiului Tulcea, cu 15 zile lucratoare inainte de expirarea valabilitatii Acordului,
documentatia necesara prelungirii acestuia.
Art.13. Atunci cand un comerciant, care detine Acord de functionare, decide inchiderea structurii/lor de
vanzare respective, acesta are obligatia de a comunica, in scris, la Primaria municipiului Tulcea, in
termen de 15 zile lucratoare, incetarea activitatii si de a depune Acordul de functionare al structurii
respective.
Art.14. Reprezentantii Autoritatii Judetene de Sanatate Publica Tulcea, Agentiei Judetene pentru
Protectia Mediului Tulcea, Garzii de Mediu Tulcea, Directiei Judetene Sanitar-Veterinare si pentru
Siguranta Alimentelor Tulcea, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta Tulcea si Directiei de
Politie Locala Tulcea vor comunica Primariei municipiului Tulcea situatiile in care o structura de
vanzare care detine Acord de functionare emis de Primaria municipiului Tulcea nu mai intruneste
conditiile specifice pentru functionarea structurii respective.
Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea va comunica Primariei municipiului
Tulcea situatiile in care se vor rezilia contractele/avizele de ocupare a terenului pe care se desfasoara
activitati economice.
Art.15. Cazurile semnalate de catre reprezentantii institutiilor mentionate la art.14 vor fi analizate in
Comisia de analiza si avizare, urmand a fi luate masuri potrivit prevederilor legale in vigoare.
Art.16. Atunci cand pentru o structura de vanzare s-a emis Acordul de functionare de catre Primarul
municipiului Tulcea si aceasta nu mai intruneste conditiile de functionare prevazute in prezentul
regulament, se va dispune masura suspendarii activitatii comerciale in structura de vanzare respectiva
prin dispozitia primarului, pentru o perioada de 30 de zile calendaristice.
Art.17. Daca in perioada de 30 de zile calendaristice, mentionata la art.16, nu s-au depus documentele
necesare clarificarii situatiei respective se va dispune, prin dispozitia primarului, retragerea Acordului
de functionare emis anterior.
Art.18. Nerespectarea masurii de suspendare a desfasurarii activitatii comerciale , dispusa conform
art.16 duce la retragerea Acordului de functionare emis anterior, prin dispozitia primarului.
Art.19.Referatele de propunere a suspendarii activitatii structurii de vanzare , respectiv a retragerii
Acordului de functionare emis anterior vor fi intocmite de catre compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei municipiului Tulcea.

Art.20. Orice masura de suspendare a activitatii economice desfasurate de un comerciant in municipiul
Tulcea, respectiv a retragerii Acordului de functionare, va fi comunicata acestuia si institutiilor in drept.
Art.21. Nerespectarea masurii de suspendare, dispusa conform art.9 sau art.16 se va comunica , la
propunerea organului constatator, organelor abilitate, in termen de 5 zile lucratoare de la data sesizarii,
pentru a fi luate masuri legale in consecinta.
Art.22. Pentru reluarea desfasurarii activitatii comerciale, comerciantul va avea obligativitatea obtinerii
unui nou Acord de functionare in conditiile prevederilor prezentului regulament.
Art.23. Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului
nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata republicata, modificata si
completata, si Hotararea de Guvern nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
O.G. nr.99/2000.

Art.24. Acordurile de functionare emise pana la data prezentei, de Primaria municipiului Tulcea in baza
prevederilor Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de
piata republicata, modificata si completata, pentru desfasurarea de activitati economice in municipiul
Tulcea, raman valabile.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER,

Anexa nr. 1 la Regulamentul local aprobat prin H.C.L nr.29/28.03.2013

JUDEŢUL TULCEA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TULCEA

Nr_________/__________
Operator de date cu caracter personal nr.2492

ACORD

În conformitate cu prevederile H.C.L ____________, precum si prevederile Ordonanţei de Guvern
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.650/2002, si ale Hotărârii de Guvern nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, şi având în vedere
procesul-verbal nr.___ /________, firma_______________, cu sediul în__________, CUI _______,
J/F___/_____/______, primeşte Acordul de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor : “_____________ “ în
municipiul Tulcea, str._____________________, judetul Tulcea.
În cazul modificării condiţiilor de funcţionare existente la momentul eliberării prezentului acord,
administratorul firmei are obligaţia să solicite, la Primăria municipiului Tulcea, avizarea noilor condiţii de
funcţionare.
Administratorul punctului de lucru are obligaţia de a asigura aspectul civilizat şi curat al punctului de
lucru şi să asigure ordinea si liniştea publică pe perioada funcţionării unităţii.
Nerespectarea legislaţiei în vigoare duce la suspendarea activităţii, respectiv retragerea prezentului
Acord, dupa caz.

PRIMAR,

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,

Anexa nr.2 la Regulamentul local aprobat prin H.C.L nr.29/28.03.2013
Tabel clasificarea activitatilor din economia nationala supuse acordului autoritatii publice locale
n.c.a. : neclasificate altundeva
Clasă
CAEN Rev.2

CAEN Rev. 1

CAEN Rev.2

4511

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

4519

Comerţ cu alte autovehicule

5010

4520

Întreţinerea şi repararea autovehiculelor

5020

5221

Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

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

5040

4730

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine
specializate

5050

4622

Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

5122

4631

Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

5131

4632

Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

5132

4633

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

5133

4634

Comerţ cu ridicata al băuturilor

5134

4635

Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

5135

4636

Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase

5136

4637

Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente

5137

4638

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

5138

4631

Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

4639

Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

5030

5139

4641

Comerţ cu ridicata al produselor textile

5141

4642

Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

5142

4643

Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de
radio şi televizoarelor

5143

4647

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

4652

Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de
telecomunicaţii

4644

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

4649

Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4673

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi
echipamentelor sanitare

4645

Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie

5145

4646

Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

5146

4647

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

5147

4648

Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor

4649

Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4673

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi
echipamentelor sanitare

4643

Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de
radio şi televizoarelor

4671

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

5151

4673

Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi
echipamentelor sanitare

5153

4674

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

5154

4675

Comerţ cu ridicata al produselor chimice

5155

4676

Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

4676

Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

5156

4665

Comerţ cu ridicata al mobilei de birou

5185

5144

4666

Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou

4661

Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor

5188

4690

Comerţ cu ridicata nespecializat

5190

4711

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi şi tutun

5211

4719

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

5212

4721

5221
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

5222

4723

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

5223

4724

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

5224

4725

Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

5225

4726

Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

5226

4729

5227
Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4721

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

4773

Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

5231

4774

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

5232

4775

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

5233

4751

Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

5241

4771

Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

5242

4772

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

5243

4759

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

5244

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

4753
4743

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

5245

4754

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

4759

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

4763

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

4752

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

5246

4761

Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

5247

4762

Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, 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

4741

Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în
magazine specializate

4742

Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine
specializate

5248

Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor
acoperitoare de podea, în magazine specializate
4753
4759

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

4764
4765

Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate

4779

Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

5250

4791

Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

5261

4781

Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din
tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

5262

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

4779

Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

9523

Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

5271

9521

Repararea aparatelor electronice de uz casnic

5272

9522

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

9525

Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

5273

9512

Repararea echipamentelor de comunicaţii

5274

9523

Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9529

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

9609

Alte activităţi de servicii n.c.a

5621

Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629

Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

6820

Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7020

6832

Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7032

8110

Activităţi de servicii suport combinate

7711

Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare

7110

7733

Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv
calculatoare)

7133

7721

Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

7140

7722

Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729

Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

7735

Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian

9511

Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

3312

Repararea masinilor

5263

5552

7250

8121

Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8122

Activităţi specializate de curăţenie

8129

Alte activităţi de curăţenie

7420

Activităţi fotografice

7481

7430

Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7485

8211

Activităţi combinate de secretariat

8219

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

8299

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

9601

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

9301

9602

Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

9302

9603

Activităţi de pompe funebre şi similare

9303

9313

Activităţi ale centrelor de fitness

9304

9604

Activităţi de întreţinere corporală

8551

Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

9609

Alte activităţi de servicii n.c.a

9700

Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
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9500

