
Top 5 CAEN - firme insolvente
 

TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           119
 

   
5610                                                                                           74

4711                                                                                            57

7022                                                                                           47

4941                                                                                           45

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Restaurante

Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun

Activități de consultanță pentru
afaceri și management

Transporturi rutiere de mărfuri

București-Ilfov



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           86
 

   
4941                                                                                           62

5610                                                                                            30

5630                                                                                           27

4711                                                                                           17

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Restaurante

Baruri și alte activități de servire a
băuturilor

Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun

Centru



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           77
 

   
4941                                                                                           35

4673                                                                                           22

5630                                                                                           22

111                                                                                              21

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Comerț cu ridicata al materialului
lemnos și al materialelor de
construcții și echipamentelor
sanitare

Baruri și alte activități de servire a
băuturilor

Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de semințe
oleaginoase

Nord-Est



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           192
 

   
4941                                                                                           125

5610                                                                                           70

4711                                                                                            60

5630                                                                                           55

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Restaurante

Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun

Baruri și alte activități de servire a
băuturilor

Nord-Vest



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           105
 

   
4941                                                                                           62

4711                                                                                            55

5610                                                                                           40

1413                                                                                            33

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun

Restaurante

Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)

Sud-Est



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           91
 

   
4941                                                                                           66

4711                                                                                            49

111                                                                                              32

1413                                                                                           30

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun

Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de semințe
oleaginoase

Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)

Sud-Muntenia



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           41
 

   
4941                                                                                           32

4711                                                                                            25

111                                                                                               13

1071                                                                                            12

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun

Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase și a
plantelor producătoare de semințe
oleaginoase

Fabricarea pâinii, fabricarea
prăjiturilor și a produselor
proaspete de patiserie

Sud-Vest Oltenia



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           98
 

   
4941                                                                                           49

5610                                                                                           33

4711                                                                                            25

5630                                                                                           23

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Restaurante

Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun

Baruri și alte activități de servire a
băuturilor

Vest


