
 

 

 

PROIECT 

 

privind actualizarea obiectului de activitate  

al S.C. “VRANCART” S.A. Adjud 

 
 Având în vedere prevederile Ordinului 337/2007 privind actualizarea activităţilor din 

economia naţională – CAEN rev.2, se recodifică obiectul de activitate al 
S.C.”VRANCART” S.A. Adjud,  clasele CAEN actualizate fiind următoarele: 

 
 DOMENIUL PRINCIPAL: 

1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton   
 
 
 DOMENII SECUNDARE: 

 
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor   
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente   
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmultire      
0322 -Acvacultura in ape dulci     
1020 -Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor    
1039 -Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.    
1091 -Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă    
1622 -Fabricarea parchetului asamblat in panouri  
1624 -Fabricarea ambalajelor din lemn   
1629 -Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte 

materiale vegetale împletite  
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton   
1723 -Fabricarea articolelor de papetarie    
1813 -Servicii pregătitoare pentru pretipărire   
2511 -Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 
2512 -Fabricarea de uşi şi ferestre din metal    
2521 -Producţia de radiatoare şi cazane pentru încalzire centrală  
2529 -Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice  
2530 -Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 
2550 -Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastică; metalurgia 

pulberilor   
2561 -Tratarea şi acoperirea metalelor     
2562 -Operaţiuni de mecanică generala   
2591 -Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel  
2592 -Fabricarea ambalajelor uşoare din metal   
2593 -Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri       
2594 -Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe  
2712 -Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricitatii 
2733 -Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi 

electronice  



2790 -Fabricarea altor echipamente electrice 
2815 -Fabricarea lagărelor angrenajelor, cutiilor de viteză şi elementelor mecanice de 

transmisie  
2822 -Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat  
2825 -Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor 

de uz casnic  
2829 -Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 
2895 -Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului    
2896 -Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului     
2899 -Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 
3101 -Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine  
3102 -Fabricarea de mobilă pentru bucătării 
3109 -Fabricarea de mobilă n.c.a.   
3299 -Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
3311 -Repararea articolelor fabricate din metal   
3312 -Repararea maşinilor     
3314 - Repararea echipamentelor electrice   
3319 -Repararea altor echipamente    
3320 -Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale        
3513 -Distribuţia energiei electrice   
3514 -Comercializarea energiei electrice   
3522 -Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte  
3523 -Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte    
3700 -Colectarea şi epurarea apelor uzate             
3811 -Colectarea deşeurilor nepericuloase    
3821 -Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase       
3831 -Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru 

recuperarea materialelor  
3832 -Recuperarea materialelor reciclabile sortate  
4120 -Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale    
4211 -Lucrari de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor         
4221 -Lucrări de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide   
4299 -Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.    
4311 -Lucrări de demolare a construcţiilor  
4312 -Lucrari de pregătire a terenului  
4313 -Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii   
4321 -Lucrări de instalaţii electrice   
4322 -Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat     
4329 -Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii  
4331 -Lucrări de ipsoserie   
4332 -Lucrari de tâmplărie şi dulgherie   
4333 -Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor   
4334 -Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri    
4339 -Alte lucrări de finisare   
4391 -Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii  
4399 -Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.   
4520 -Întreţinerea şi repararea autovehiculelor    
4613 -Intermedieri in comerţul cu material lemnos şi materiale de constructii   



4615 -Intermedieri în comerţul cu mobilă articole de menaj şi de fierărie       
4631 -Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor   
4638 -Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente inclusiv peşte, crustacee şi moluşte   
4647 -Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat  
4649 -Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc    
4651 -Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui  
4673 -Comert cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi 

echipamentelor sanitare     
4677 -Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor  
4690 -Comerţ cu ridicata nespecializat        
4711 -Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de 

produsealimentare, băuturi şi tutun   
4719 -Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de 

produse  nealimentare  
4723 -Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în  magazine 

specializate  
4741 -Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor,  unităţilor periferice şi software-lui în 

magazine specializate  
4759 -Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz 

casnic n.c.a. in magazine specializate   
4761 -Comerţ cu amănuntul al cartilor, in magazine specializate 
4762 -Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, in magazine 

specializate  
4776 -Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al 

animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, in magazine specializate 
4781 -Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun 

efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe      
4782 -Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbracamintei şi incălţămintei efectuat prin  

standuri, chioşcuri şi pieţe 
4789 -Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse   
4920 -Transporturi de marfa pe calea ferata  
4931 -Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de calatori    
4939 -Alte transporturi terestre de călători n.c.a.   
4941 -Transporturi rutiere de mărfuri   
4942 -Servicii de mutare      
5210 -Depozitări   
5221 -Activităţi de servicii anexe pentru  tansporturi terestre  
5221 -Activităţi de servicii anexe pentru  tansporturi terestre  
5224 -Manipulari     
5229 -Alte activităţi anexe transporturilor  
5320 -Alte activităţi poştale şi de curier    
5510 -Hoteluri şi alte facilitaţi de cazare similare  
5520 -Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată      
5621 -Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente si alte servicii de 

alimentaţie  
5629 -Alte servicii de alimentatie n.c.a.   
5819 -Alte activităţi de editare  
5829 -Activităţi de editare a altor produse software 



6110 -Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu  
6120 -Activităţi de telecomunicaţii prin retele fără cablu (exclusiv prin satelit)  
6190 -Alte activităţi de telecomunicatii   
6201 -Activităti de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)     
6202 -Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei       
6209 -Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei    
6399 -Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 
6810 -Cumpararea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii     
6820 -Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate   
6831 -Agenţii imobiliare       
7490 -Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.      
7711 -Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare   
7712 -Activităţi de inchiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele   
7732 -Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii  
7733 -Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv 

calculatoare  
7739 -Activitaţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri 

intangibile n.c.a.  
8020 -Activităţi de servicii privind sistemele de securizare    
8130 - Activităţi de întretinere peisagistică    
8220 -Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)     
8413 -Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice    
8425 -Activităti de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora   
8532 -Invăţământ secundar, tehnic sau profesional 
8559 -Alte forme de învăţământ n.c.a.          
9521 -Repararea aparatelor electronice de uz casnic 
9522 -Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casa si 

gradina   
9524 -Repararea mobilei şi a furniturilor casnice   
9601 -Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blana   
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