
CAEN Denumire activitate Nr. firme
4791

      

     

7022

4120

6201

6202

Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi
sau prin internet

Activități de consultanță pentru
afaceri și management

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Activități de realizare a soft-ului
la comandă

Activități de consultanță în
tehnologia informației

2877

2026

1723

1134

831

Top 5 CAEN - firme noi
 

București-Ilfov

TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 



4120

      
   
  

4941

4791

7022

6201

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi
sau prin internet

Activități de consultanță pentru
afaceri și management

Activități de realizare a soft-ului
la comandă

864

564

447

349

345

TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN Denumire activitate Nr. firme

Centru



4120

      

     

4941

4791

4711

4520

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi
sau prin internet

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

Comerț cu motociclete, piese și
accesorii aferente, întreținerea și
repararea motocicletelor

1130

785

534

457

376

TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN Denumire activitate Nr. firme

Nord-Est



4120

      

     

4941

6201

4791

7022

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Activități de realizare a soft-ului
la comandă

Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi
sau prin internet

Activități de consultanță pentru
afaceri și management

1312

994

651

623

461

TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN Denumire activitate Nr. firme

Nord-Vest



4120

      

     

4941

4711

4791

5610

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

Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau
prin internet

Restaurante

892

653

494

426

337

TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN Denumire activitate Nr. firme

Sud-Est



4120

      

     

4941

4711

4791

4520

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

Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau
prin internet

Comerț cu motociclete, piese și
accesorii aferente, întreținerea și
repararea motocicletelor

1093

1029

618

536

401

TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN Denumire activitate Nr. firme

Sud-Muntenia



4941

      

     

4120

4711

4791

4520

Transporturi rutiere de mărfuri

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

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

Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau
prin internet

Comerț cu motociclete, piese și
accesorii aferente, întreținerea și
repararea motocicletelor

717

595

386

260

245

TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN Denumire activitate Nr. firme

Sud-Vest Oltenia



4120
      

     

4941

4791

5610

7022

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau
prin internet

Restaurante

Activități de consultanță pentru
afaceri și management

837

566

351

325

309

TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN Denumire activitate Nr. firme

Vest


