
Top 5 CAEN - firme radiate

TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

7022                                                                                           587
 

   
4791                                                                                            571

4120                                                                                            501

4711                                                                                             299

6201                                                                                            231

Activități de consultanță pentru
afaceri și management

Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau
prin internet

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale si nerezidențiale

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

Activități de realizare a soft-ului la
comandă (software orientat client)

București-Ilfov



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           236
 

   
4941                                                                                           186

4711                                                                                            177

7022                                                                                           102

5610                                                                                           94

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

Activități de consultanță pentru
afaceri și management

Restaurante

Centru



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           283

   
4711                                                                                           246

4941                                                                                           183

5630                                                                                           96

5610                                                                                             80

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

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

Transporturi rutiere de mărfuri

Baruri și alte activități de servire a
băuturilor

Restaurante

Nord-Est



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           363
 

   
4941                                                                                           276

4711                                                                                           186

5630                                                                                           152

5610                                                                                           115

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare
predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun

Baruri si alte activitati de servire a
bauturilor

Restaurante

Nord-Vest



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4711                                                                                           403
 

   
4120                                                                                           298

4941                                                                                            192

5610                                                                                           174

4719                                                                                            166

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

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Restaurante

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

Sud-Est



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4711                                                                                           330
 

   
4120                                                                                           298

4941                                                                                           268

5610                                                                                            104

4791                                                                                             90

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

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Transporturi rutiere de mărfuri

Restaurante

Comerț cu amănuntul prin
intermediul caselor de comenzi sau
prin internet

Sud-Muntenia



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4711                                                                                            206
 

   
4941                                                                                           178

4120                                                                                            171

5630                                                                                            66

4520                                                                                            61

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

Transporturi rutiere de mărfuri

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

Baruri și alte activități de servire a
băuturilor

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

Sud-Vest Oltenia



TERMENE.RO
 Afaceri predictibile
 

CAEN           Denumire activitate              Nr. firme

4120                                                                                           258
 

   
4711                                                                                           193

4941                                                                                           186

5610                                                                                            94

5630                                                                                           94

Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale

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

Transporturi rutiere de mărfuri

Restaurante

Baruri și alte activități de servire a
băuturilor

Vest


