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HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea codurilor CAEN care pot fi înscrise în obiectul de activitate al 
societăŃilor care solicită înscrierea sau menŃinerea în  

Registrul Public al auditorilor financiari - Persoane Juridice. 
 

Având în vedere: 
− faptul că, pentru a realiza un tratament unitar şi pentru a evita eventualele 

neînŃelegeri în activitatea de avizare şi autorizare a societăŃilor de audit precum 
şi de menŃinerea în Registrul Auditorilor Financiari a societăŃilor deja înscrise; 

− faptul că, lista codurilor CAEN aprobată de Consiliul CAFR prin Nota nr. 1332 
din 20 martie 2008 este mai restrictivă faŃă de OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 75/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

− faptul că, în firmele de audit cu experienŃă internaŃională se practică şi alte 
activităŃi complementare care nu sunt incompatibile cu activitatea de auditor; 

Consiliul Camerei întrunit în şedinŃa din data de 22 septembrie 2010, pe baza 
materialelor prezentate  

HOTĂRÂŞTE 
 

Art. 1. Prezenta Hotărâre se aplică persoanelor juridice, auditori financiari care 
solicită  înscrierea sau menŃinerea în Registrul Public al auditorilor financiari - 
Persoane Juridice. 

 
Art. 2. Începând cu data de 01.10.2010 lista codurilor CAEN care pot fi înscrise 

în obiectul de activitate al societăŃilor care solicită înscrierea sau menŃinerea în 
Registrul Public al auditorilor financiari - Persoane Juridice este următoarea: 
 

Număr Cod 
CAEN 

activitate 

Denumire activitate 

1 5829 ActivităŃi de editare a altor produse software 
2 6201 ActivităŃi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat 

client) 
3 6202 ActivităŃi de consultanŃă în tehnologia informaŃiei 
4 6209 Alte activităŃi de servicii privind tehnologia informaŃiei 
5 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităŃi 

conexe 
6 6420 Alte activităŃi ale holdingurilor 



Număr Cod 
CAEN 

activitate 

Denumire activitate 

7 6619 ActivităŃi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităŃi 
de asigurări şi fonduri de pensii  

8 6621 ActivităŃi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor 
9 6920 ActivităŃi de contabilitate şi audit financiar; consultanŃă în 

domeniul fiscal 
10 7022 ActivităŃi de consultanŃă pentru afaceri şi management 
11 7490 Alte activităŃi profesionale ştiinŃifice şi tehnice 
12 7820 ActivităŃi de contractare pe baze temporare a personalului 
13 8299 Alte activităŃi de servicii suport pentru întreprinderi 
14 8559 Alte forme de învăŃământ n.c.a. 

 
Art. 3. În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, societăŃile 

înscrise în Registrul Public al Auditorilor - Persoane Juridice sunt obligate să elimine 
din obiectul de activitate activităŃile care nu se vor regăsi în lista prezentată la art. 3.  

 
Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice altă 

dispoziŃie contrară. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

Preşedintele Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România 
Prof. univ. dr. ION MIHĂILESCU 

 
 

Bucureşti, 22 septembrie 2010 
Nr………….. 
 


