LISTA
activităţilor de comerţ cu produse alimentare, nealimentare
şi de prestări servicii conform Clasificatorului Activităţilor
din Economia Moldovei (CAEM)

Secţiunea

Grupa Clasa

G

50.1
50.2
50.3
50.4
50.5

Denumirea
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea
autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice şi
personale
Comerţul cu autovehicule
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
Vînzarea, întreţinerea şi repararea motocicletelor; vînzări
de piese şi accesorii aferente
Comerţul cu amănuntul al carburanţilor

51.1

Comerţul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
(inclusiv intermedieri)

51.2

Comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al
animalelor vii
Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al
băuturilor şi al produselor din tutun
Comerţul cu ridicata al mărfurilor nealimentare de larg
consum
Comerţul cu ridicata al produselor intermediare
neagricole, al deşeurilor şi resturilor metalice
Comerţul cu ridicata al maşinilor, echipamentelor şi
furniturilor
Alte tipuri de comerţ cu ridicata

51.3
51.4
51.5
51.8
51.9
52.1
52.2
52.3
52.4

Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate
Comerţul cu amănuntul al produselor alimentare în
magazine specializate
Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice şi de
parfumerie
Alte tipuri de comerţ cu amănuntul în magazine
specializate

52.6
52.7

Comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vîndute în
magazine
Comerţul cu amănuntul neefectuat prin magazine
Repararea articolelor de uz casnic şi a obiectelor personale

55.1
55.2

Hoteluri şi restaurante
Hoteluri
Campinguri şi alte posibilităţi de cazare de scurtă durată

52.5

H

55.3

Restaurante

55.4
55.5

Baruri
Cantine şi desfacerea alimentelor gata preparate

63.3

Transporturi şi comunicaţii
Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi ale ghizilor

I
K

71.1
71.2
71.3

Închirierea altor mijloace de transport
Închirierea maşinilor şi echipamentelor
71.33 Închirierea maşinilor de birou și a tehnicii de calcul,
inclusiv a calculatoarelor (sălile Internet)

71.4

Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie
culturală şi de uz gospodăresc
Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou şi a tehnicii de
calcul (inclusiv a calculatoarelor)
Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
74.81 Activităţi fotografice
74.85 Activităţi de secretariat şi de traducere

72.5
74.7

O

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii
prestate întreprinderilor
70.31 Activităţi ale agenţiilor imobiliare
Închirierea autoturismelor

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
92.61 Activităţi ale bazelor şi amenajărilor sportive
92.71 Activităţi legate de jocurile de noroc şi pariuri
93.01 Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi a blănurilor
93.02 Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de
cosmetică
93.03 Activităţi de pompe funebre şi servicii similare
93.04 Activităţi de întreţinere corporală
93.05 Alte activităţi de servicii individuale”

