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COMUNICAT DE PRESĂ 
privind codurile C.A.E.N. pentru care trebuie acord/ autorizație de la Primăria Alexandria, dar și de 

la alte instituții publice 
 

Vă aducem la cunoștință faptul că, în situația în care desfășurați activități comerciale și prestări 
servicii, și vă regăsiți activitatea în codurile C.A.E.N., așa cum sunt prezentate în tabelul de mai jos, dar și 
pe site-ul instituției: https://alexandria.ro/tabel-coduri-caen-privind-activitatile-comerciale-si-de-prestari-
servicii-pentru-care-se-elibereaza-de-catre-primaria-alexandria-acord-privind-desfasurarea-de-activitati-
comerciale-si-servicii-de-piat/, trebuie să vă prezentați la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. 
Dunării, nr. 139, în vederea depunerii documentelor necesare eliberării acordului privind desfășurarea de 
activități comerciale și servicii de piață/ autorizație de funcționare pentru desfășurarea de activității de 
alimentație publică. 
Prin accesarea link-ului mai sus-menționat puteți vizualiza tabelul privind codurile C.A.E.N. pentru care 
trebuie acord/ autorizație de la Primăria Alexandria, dar și de la alte instituții publice, precum și modelele 
de cereri solicitate de instituție, în funcție de caz, în cadrul cărora sunt indicate documentele pe care 
trebuie să le depuneți în vederea eliberării acordului/ autorizației.  

 
 
Nr. 
crt. 

                          
 
 

COD CAEN 

 
 
 

D.S.P. 

 
 
 

D.S.V.S.A. 

       
 

A.P.M. 
 

Conform 
normelor de 
autorizare 

 
I.S.U 

 În funcție de 
amplasament 
și suprafața 

unde se 
desfășoară 
activitatea 

1 4511- comerț cu autoturisme și 
autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 

NU NU   

2 4519- comerț cu alte autovehicule NU NU   

3 4520- întreținerea și repararea 
autovehiculelor 

NU NU   

4 4531- comerț cu ridicata de piese și 
accesorii pentru autovehicule 

NU NU   

5 4532- comerț cu amănuntul de piese și 
accesorii pentru autovehicule 

NU NU   

6 4540- comerț cu motociclete, piese și 
accesorii aferente 
- întreținerea și repararea 
motocicletelor 

NU NU   



7 4730- comerț cu amănuntul al 
carburanților pentru autovehicule în 
magazine specializate 

NU NU   

8 4622- comerț cu ridicata al florilor și 
plantelor 

NU NU   

9 1039-legume decojite, tăiate și salate 
de legume, ambalate/pachetizate 

DA NU   

10 4631- comerț cu ridicata al fructelor și 
legumelor 

NU DA   

11 4632- comerț cu ridicata al cărnii și 
produselor din carne 

NU DA   

12 4633- comerț cu ridicata al produselor 
lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor 
combustibile 

NU DA   

13 4634- comerț cu ridicata al băuturilor NU DA   

14          -cumparărea de vin în vrac și 
îmbutelierea fără transformare 

    

15 4635- comerț cu ridicata al produselor 
din tutun 

NU NU   

16 4636- comerț cu ridicata al zahărului, 
ciocolatei și produselor zaharoase 

NU DA   

17 4637- comerț cu ridicata de cafea, ceai, 
cacao și condiment 

NU DA   

18 4638- comerț cu ridicata specializat al 
altor alimente, inclusiv pește, crustacee 
și moluște 

NU DA   

19 4639- comerț cu ridicata nespecializat, 
de produse alimentare, băuturi și tutun 

NU DA   

20 4641- comerț cu ridicata al produselor 
textile  

NU NU   

21 4642- comerț cu ridicata al 
încălțămintei și îmbrăcămintei 

NU NU   

22 4643- comerț cu ridicata al aparatelor 
electrice și de uz gospodaresc și al 
aparatelor de radio și televizoare 

NU NU   

23 4644- comerț cu ridicata al produselor 
din ceramică, sticlărie și al  produselor 
de întreținere 

NU NU   

24 4645- comerț cu ridicata al produselor 
cosmetice și de parfumerie 

NU NU   

25 4646- comerț cu ridicata al produselor 
farmaceutice 

NU NU   

26 4643- aparate fotografice și optice 
-comerț cu ridicata al mobile și 
covoarelor 
- comerț cu ridicata al ceasurilor și 
bijuteriilor 

NU NU   

27 4649- comerț cu ridicata cu aparate 
neelectrice de uz casnic 
-comerț cu ridicata al articolelor de 
papetărie, cărților etc.. 

NU NU   

28 4675- comerț cu ridicata al produselor 
chimice 

NU NU   

29 4671- comerț cu ridicata al 
combustibililor solizi, lichizi și gazoși 

NU NU   



și al produselor derivate 
30 4673- comerț cu ridicata al 

materialului lemons și al materialelor 
de construcții și echipamentelor 
sanitare și de încălzire 
- comerț cu ridicata al produselor 
pentru acoperit pardoselile 

NU NU   

31 4674- comerț cu ridicata al 
echipamentelor și furniturilor de 
fierărie pentru instalații sanitare și de 
încălzire 

NU NU   

32 4676- comerț cu ridicata al produselor 
intermediare 

NU NU   

33 4666- comerț cu ridicata al altor mașini 
și echipamente de birou 

NU NU   

34 4661- comerț cu ridicata al mașinilor 
agricole, echipamentelor și furniturilor 

NU NU   

35 4711- comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, 
băuturi și tutun 

DA DA   

36 4719-comerț cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse nealimentare 

NU NU   

37 4721- comerț cu amănuntul al fructelor 
și legumelor proaspete, în magazine 
specializate 

DA DA   

38 4722- comerț cu amănuntul al cărnii și 
al produselor din carne, în magazine 
specializate  

DA DA   

39 4723- comerț cu amănuntul al peștelui, 
crustaceelor și moluștelor, în magazine 
specializate 

DA DA   

40 4724- comerț cu amănuntul al pâinii, 
produselor de patiserie și produselor 
zaharoase, în magazine specializate 

DA DA   

41 4725-comerț cu amănuntul al 
băuturilor, în magazine specializate 

NU DA   

42 4726- comerț cu amănuntul al 
produselor din tutun, în magazine 
specializate 

NU NU   

43 4729- comerț cu amănuntul al altor 
produse alimentare în magazine 
specializate 

DA DA   

44 4773- comerț cu amănuntul al 
produselor farmaceutice, în magazine 
specializate 

NU NU   

45 4774-comerț cu amănuntul al 
articolelor medicale și ortopedice, în 
magazine specializate 

NU NU   

46 4775- comerț cu amănuntul al 
produselor cosmetice și de parfumerie 
în magazine specializate 

NU NU   

47 4751- comerț  cu amănuntul al 
textilelor, în magazine specializate 

NU NU   

48 4771- comerț cu amănuntul al NU NU   



îmbrăcămintei, în magazine 
specializate 

49 4772- comerț cu amănuntul al 
încălțămintei și articolelor din piele, în 
magazine specializate 

NU NU   

50 4753- comerț cu amănuntul al 
covoarelor, carpetelor, tapetelor și al 
altor acoperitoare de podea, în 
magazine specializate 

NU NU   

51 4759- comerț cu amănuntul al mobilei, 
al articolelor de iluminat și articolelor 
de uz casnic în magazine specializate
  

NU NU   

52 4743- comerț cu amănuntul al 
echipamentului audio/video, în 
magazine specializate 

NU NU   

53 4754- comerț cu amănuntul al 
articolelor și aparatelor electrocasnce, 
în magazine specializate 

NU NU   

54 4752- comerț cu amănuntul al 
articolelor de fierarie, al articolelor din 
sticlă și al celor pentru vopsit, în 
magazine specializate 

NU NU   

55 4761-comerț cu amănuntul al carților, 
în magazine specializate 

NU NU   

56 4762-comerț cu amănuntul al ziarelor 
și articolelor de papetărie, în magazine 
specializate 

NU NU   

57 4741-comerț cu amănuntul al 
calculatoarelor, unităților periferice și 
software-ului, în magazine specializate 

NU NU   

58 4742- comerț cu amănuntul al 
echipamentului pentru telecomunicații, 
în magazine specializate 

NU NU   

59 4764- comerț cu amănuntul al 
echipamentelor sportive, în magazine 
specializate 

NU NU   

60 4765- comerț cu amănuntul al jocurilor 
și jucăriilor, în magazine specializate 

NU NU   

61 4776- comerț cu amănuntul al florilor, 
plantelor și semințelor, comerț cu 
amănuntul al animalelor de companie 
și hranei pentru acestea, în magazine 
specializate 

NU NU   

62 4777- comerț cu amănuntul al 
ceasurilor și bijuteriilor, în magazine 
specializate 

NU NU   

63 4778- comerț cu amănuntul al altor 
bunuri noi, în magazine specializate 

NU NU   

64 4779- comerț cu amănuntul al 
bunurilor de ocazie vândute prin 
magazine 

NU NU   

65 4791- comerț cu amănuntul prin 
intermediul caselor de comenzi sau 
prin internet 

NU NU   

66 4781-comerț cu amănuntul al DA DA   



produselor alimentare, băuturilor și 
produselor din tutun efectuate prin 
standuri, chioșcuri și piețe 

67 4782- comerț cu amănuntul al 
textilelor, îmbrăcămintei și 
încălțămintei efectuate prin standuri, 
chioșcuri și piețe 

NU NU   

68 4789- comerț cu amănuntul prin 
standuri, chioșcuri și piețe al altor 
produse 

NU NU   

69 4799- comerț cu amănuntul efectuat în 
afara magazinelor, standurilor, 
chioșcurilor și piețelor 

NU NU   

70 9523- repararea încălțămintei și a 
articolelor din piele 

NU NU   

71 9521-repararea aparatelor electronice, 
de uz casnic 

NU NU   

72 9522- repararea dispozitivelor de uz 
gospodăresc și a echipamentelor pentru 
casa și gradină 

NU NU   

73 9525- repararea ceasurilor și 
bijuteriilor 

NU NU   

74 1330- finisarea materialelor textile NU NU   

75 9512-repararea echipamentelor de 
comunicații 

NU NU   

76 9529-repararea articolelor de uz 
personal și gospodăresc 

NU NU   

 
77 

 
5610-restaurante 

 
DA 

 
NU 

 Pt.suprafețe 
mai mari 
sau egale 
cu 200mp 

 
78 

 
5630-baruri și alte activități de servire 
a băuturilor 

 
DA 

 
NU 

 Pt.suprafețe 
mai mari 
sau egale 
cu 200mp 

79 5629-alte activități de alimentație n.c.a. DA NU   

   80 6820- închirierea și subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau în 
leasing 

NU NU   

   81 6832- administrarea imobilelor pe baza 
de comisioane sau contract 

NU NU   

   82 8110- activități de servicii combinate NU NU   

   83 7711- activități de închiriere și leasing 
cu autoturisme și autovehicule rutiere 
ușoare 

NU NU   

84 7733- activități de închiriere și leasing 
cu mașini și echipamente de birou 
(inclusiv calculatoare) 

NU NU   

85 7721- activități de închiriere și leasing 
cu bunuri recreaționale și echipamente 
sportive 

NU NU   

86 7722-închirierea de casete video și 
discuri CD-uri, DVD-uri) 

NU NU   

87 7729- activități de închiriere și leasing 
cu bunuri personale și gospodărești 

NU NU   



                
 
 
 

         Întocmit,  
       Vîrban Liliana 
 
 

88 3312-repararea mașinilor NU NU   

89 9511-repararea calculatoarelor și 
echipamentelor de comunicații 

NU NU   

90 8121-activități generale 
(nespecializate) de curățenie interioară 
a clădirilor 

NU NU   

91 8122- activități specializate de 
curățenie a clădirilor, mijloacelor de 
transport, mașinilor și utilajelor 

NU NU   

92 8129-alte activități de curățenie NU NU   

93 7420- activități fotografice NU NU   

94 7430-activități de traducere scrisă și 
orală (interpreți) 

NU NU   

95 9601-spălarea și curățarea (uscată) a 
articolelor textile și a produselor din 
blana 

DA NU   

96 9602-coafura și alte activități de 
înfrumusețare 

DA NU   

97 9603-activități de pompe funebre și 
similar 

NU NU   

98 9313-activități ale centrelor de fitness NU NU   

199 9604-activități de întreținere corporal DA NU   

100 8551- învățământ în domeniul sportiv 
și recreațional 

DA NU   

101 9609- alte activități de servicii NU NU   

102 9700-activități ale gospodăriilor 
private în calitate de angajator de 
personal casnic. 

NU NU   


