Dupa recodificarea impusa de Ordinul INS 337/2007, publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 293/03.05.2007, Capitolul II din Actul constitutiv al societatii va
avea urmatorul continut:
Art. 5. Societatea are următoarea diviziune principală de activitate:
22 – Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice
Domeniul principal de activitate este: 222 – Fabricarea articolelor din material plastic
Activitati principale conform codificarii:
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice;
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi
motociclete.)
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de
autovehicule
3319 Repararea altor echipamente;
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
Activitati secundare conform codificarii:
0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
1820 Reproducerea inregistrarilor
1910 Fabricarea produselor de cocserie
2011 Fabricarea gazelor industriale
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza
2016 Fabricarea materialelor plastice in forme primare
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2561 Tratarea si acoperirea metalelor
2592 Fabricarea ambalajelor usoare din metal
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
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.
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3312 Repararea maşinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3513 Distribuţia energiei electrice
3514 Comercializarea energiei electrice
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor;
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.
4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
4311 Lucrari de demolare a constructiillor;
4312 Lucrari de pregatire a terenului;
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 Comerţ cu alte autovehicule
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru
industrie
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4615 Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie
4618 Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634 Comert cu ridicata al bauturilor

4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638 Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si
televizoarelor;
4644 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie si produse de intretinere;
4645 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat ;
4648 Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii ;
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4673
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi
echipamentelor sanitare;
4675 Comert cu ridicata al produselor chimice ;
4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 Comert cu ridicata nespecializat
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
alimentare, bauturi si tutun
4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse
nealimentare
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate;
4724 Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in
magazine specializate;
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, in magazine specializate;
4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în
magazine specializate
4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine
specializate
4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de
podea, în magazine specializate
4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articole de uz casnic
n.c.a., în magazine specializate
4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al
animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun
efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe
4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitari
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulari
5610 Restaurante
5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
5819 Alte activităţi de editare
5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
6420 Activităţi ale holdingurilor
6430 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
6491 Leasing financiar
6492 Alte activităţi de creditare
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6831 Agentii imobiliare
6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7010 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7410 Activităţi de design specializat
7490 Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare

7733 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv
calculatoare)
7739 Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7990 Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8110 Activităţi de servicii suport combinate
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 Activităţi specializate de curăţenie
8129 Alte activităţi de curăţenie
8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 Activităţi de ambalare
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
8532 Învăţământ secundar, tehnic sau professional
8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte
domenii)
8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
9311 Activităţi ale bazelor sportive
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
9319 Alte activităţi sportive
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Activitati de import-export

