Actualizare CAEN 2008
Actualizarea Clasificării activităŃilor din economia naŃională - CAEN (CAEN Rev. 1 a devenit CAEN Rev. 2),
aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului NaŃional de Statistică nr. 337/2007, a fost determinată de
necesitatea respectării prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a
Regulamentului Consiliului ComunităŃii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul ActivităŃilor
din Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2.
Actualizarea CAEN are ca obiective, în principal, ordonarea informaŃiilor economice şi sociale potrivit noului
mod de organizare şi funcŃionare a societăŃii româneşti şi a economiei naŃionale, precum şi armonizarea la
clasificările utilizate pe plan european şi internaŃional.

Actualizarea obiectului de activitate se efectuează la cererea comercianŃilor în baza actului
modificator, care va fi însoŃit de actul constitutiv actualizat.
Conform art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, oficiul registrului comerŃului va înainta actul modificator
astfel înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către
Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, pe cheltuiala societăŃii.
Se recomandă comercianŃilor solicitarea actualizării obiectului de activitate conform CAEN Rev. 2
odată cu modificarea altor elemente ale actului constitutiv.
Sistemul de codificare al clasificarii CAEN
Sistemul de codificare pentru CAEN Rev. 2 cuprinde:
-

un prim nivel, constand in titluri identificate printr-un cod alfabetic (sectiuni);

-

un al doilea nivel, constand in titluri identificate printr-un cod numeric de doua cifre (diviziuni);

-

un al treilea nivel, constand in titluri identificate printr-un cod numeric de 3 cifre (grupe);

-

un al patrulea nivel, constand in titluri identificate printr-un cod numeric de 4 cifre (clase).

DiferenŃele între vechea şi noua versiune CAEN sunt de substanŃă şi se referă la:
CAEN Rev. 2 cuprinde:
- 272 grupe, cu 48 mai multe decât CAEN Rev. 1;
- 615 clase, cu 101 mai multe decât CAEN Rev. 1;
modificările între CAEN Rev. 1 şi CAEN Rev. 2 sunt de tipul:

- la două sau mai multe clase CAEN Rev. 1 îi corespunde o singură clasă CAEN Rev. 2;
- o singură clasă CAEN Rev. 1 are în corespondenŃă două sau mai multe clase CAEN Rev. 2;
- la două sau mai multe clase CAEN Rev. 1 corespund două sau mai multe clase CAEN Rev. 2.
În cadrul acestor relaŃii de corespondenŃă, o activitate exprimată printr-o clasă CAEN Rev. 1 poate fi
exprimată prin mai multe clase CAEN Rev. 2; mai multe clase CAEN Rev. 2 pot fi exprimate printr-o singură
clasă CAEN Rev. 1.
1.

Domeniul arhitecturii

Anterior 1 ianuarie 2008
Divizi
Grupă Clasă
une

74

742

7420

Dupa 1 ianuarie 2008

Divizi
Grupă
CAEN Rev.1 (CAEN 2003)
une
SECłIUNEA K:
TRANZACłII IMOBILIARE,
ÎNCHIRIERI ŞI ACTIVITĂłI
DE SERVICII PRESTATE ÎN
PRINCIPAL
ÎNTREPRINDERILOR
Alte activităŃi de servicii
prestate
în
principal
71
întreprinderilor
ActivităŃi de arhitectură,
inginerie şi servicii de
consultanŃă tehnică legate
de acestea
ActivităŃi de arhitectură,
inginerie şi servicii de
consultanŃă tehnică legate
de acestea

Clasă

CAEN Rev. 1
(CAEN-2003)

SECłIUNEA M - ACTIVITĂłI
PROFESIONALE, ŞTIINłIFICE ŞI
TEHNICE

ActivităŃi de arhitectură şi inginerie;
activităŃi de testări şi analiză tehnică
ActivităŃi de arhitectură, inginerie şi
servicii de consultanŃă tehnică legate
de acestea

711

7111

ActivităŃi de arhitectură

7420* (* = parte
din)

7112

ActivităŃi de inginerie şi consultanŃă
tehnică legate de acestea

7420*

712

ActivităŃi de testări şi analize tehnice
7120

2.

CAEN Rev. 2 (CAEN 2008)

ActivităŃi de testări şi analize tehnice 7430

Domeniul constructiilor
Dupa 1 ianuarie 2008

Anterior 1 ianuarie 2008
Diviziun
Grupă
e

Clasă

CAEN Rev. 1 (CAEN 2003)

Diviziun
Grupă
e

Clasă

CAEN Rev. 2 (CAEN 2008)

CAEN
Rev. 1
(CAEN2003)

SECłIUNEA F - CONSTRUCłII
ConstrucŃii

45

41

Organizarea de şantiere
pregătirea terenului

451

4511

4512

SECłIUNEA F - CONSTRUCłII
ConstrucŃii de clădiri

şi

Demolarea
construcŃiilor,
terasamente şi organizare de
şantiere

4110

Lucrări de foraj şi sondaj pentru
construcŃii

4120

4521

ConstrucŃii de clădiri şi lucrări
de geniu
42

4522

Lucrări de învelitori, şarpante şi
terase la construcŃii

4523

4524
4525

4211

Lucrări de construcŃii a
drumurilor şi autostrăzilor

4212

Lucrări de construcŃii a căilor
4523*
ferate de suprafaŃă şi subterane. 4521*

4213

ConstrucŃia de poduri şi tuneluri 4521*
Lucrări de construcŃii a
proiectelor utilitare

422

Lucrări de instalaŃii electrice
4531
4532

4533
4534

4221
Lucrări de izolaŃii şi protecŃie
anticorozivă

4222

Lucrări de instalaŃii tehnicosanitare
Alte lucrări de instalaŃii

429

Lucrări de finisare

454
4541

Lucrări de ipsoserie

4542

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4543
4544

4523*

de

Lucrări de instalaŃii pentru
clădiri

453

Lucrări de construcŃii a clădirilor 4521*
rezidenŃiale şi nerezidenŃiale
4523*

Lucrări de construcŃii a
drumurilor şi a căilor ferate

421

ConstrucŃii hidrotehnice
speciale

7011*

Lucrări de geniu civil

ConstrucŃii de autostrăzi,
drumuri, aerodroame şi baze
sportive

Alte lucrări
construcŃii

Dezvoltare (promovare)
imobiliară
Lucrări de construcŃii a clădirilor
rezidenŃiale şi
nerezidenŃiale

412

ConstrucŃii de clădiri sau părŃi
ale acestora; geniu civil

452

Dezvoltare (promovare)
imobiliară

411

Lucrări de pardosire şi placare a
pereŃilor
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli
şi montări de geamuri

Lucrări de construcŃii a
proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcŃii a
proiectelor utilitare pentru
electricitate şi telecomunicaŃii
Lucrări de construcŃii a altor
proiecte inginereşti

4521*
4524*
4525*
4521*

4291

ConstrucŃii hidrotehnice

4524*

4299

Lucrări de construcŃii a altor
proiecte inginereşti n.c.a.

4521*
4523*

43

Lucrări speciale de construcŃii
431
4311
4312

Lucrări de demolare şi de
pregătire a terenului
Lucrări de demolare a
construcŃiilor
Lucrări de pregătire a terenului

4511*
4511*

4545
455

4550

Alte lucrări de finisare

4313

închirierea utilajelor de
construcŃii şi demolare, cu
personal de deservire aferent
închirierea utilajelor de
construcŃii şi demolare, cu
personal de deservire aferent

432

4321
4322

4329
433
4331
4332

4333
4334
4339
439
4391

4399

3.

Lucrări de foraj şi sondaj pentru
4512
construcŃii
Lucrări de instalaŃii electrice şi
tehnico-sanitare şi alte lucrări de
instalaŃii pentru construcŃii
Lucrări de instalaŃii electrice

4531*
4534*

Lucrări de instalaŃii sanitare, de 4531*
încălzire şi de aer condiŃionat
4533
2922*
Alte lucrări de instalaŃii pentru
4532
construcŃii
4534*
4531*
Lucrări de finisare
Lucrări de ipsoserie
4541
2030*
2523*
Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
2812*
4542
Lucrări de pardosire şi placare a
4543
pereŃilor
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli
4544
şi montări de geamuri
Alte lucrări de finisare
4545*
Alte lucrări speciale de
construcŃii
Lucrări de învelitori, şarpante şi 2030*
terase la construcŃii
4522*
4521*
4522*
Alte lucrări speciale de
4524*
construcŃii n.c.a. ( n.c.a. =
4525*
neclasificate altundeva)
4545*
4550

Domeniul tranzactilor imobiliare
Anterior 1 ianuarie 2008

Gru Clas
Diviziune
pă ă

Dupa 1 ianuarie 2008

CAEN Rev. 2 (CAEN 2008) Diviziune Grupă

Clasă

SECłIUNEA K - Tranzactii
imobiliare, inchirieri si
activitati de servicii prestate
in principal intreprinderilor
70

TranzacŃii imobiliare
Activitati imobiliare cu
bunuri proprii

70
1
7011

Dezvoltare (promovare)
imobiliara

CAEN Rev. 2 (CAEN 2008)

CAEN
Rev. 1
(CAEN2003)

SECłIUNEA L - TRANZACłII
IMOBILIARE
68

TranzacŃii imobiliare
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri
imobiliare proprii

681
6810

Cumpărarea şi vânzarea de bunuri
imobiliare proprii

7012

7012

Cumpararea si vânzarea de
bunuri imobiliare proprii

Închirierea şi subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii
sau închiriate
Închirierea şi subînchirierea
7020 bunurilor imobiliare proprii
sau închiriate
70
Activitati imobiliare pe baza
3
de tarife sau contract

682

70
2

7031 Agentii imobiliare
7032

6820

Închirierea şi subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate
Închirierea şi subînchirierea
bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate

7020

ActivităŃi imobiliare pe bază de
comision sau contract

683
6830
6832

ActivităŃi imobiliare pe bază de
7031
comision sau contract
Administrarea imobilelor pe bază de
7032*
comision sau contract

Tranzactii imobiliare

Pentru mai multe detalii va puteti adresa
D-lui Avocat Serghei Perju
tel: 0728 656 306
fax:021 3211056
email: sergheiperju@gmail.com
Perju, Rotaru&Asociatii Societate Civila de Avocati
Calea Calarasilor nr. 244, Bloc S21, Sc. 1, Parter, Ap. 2, Sector 3, Bucuresti

