
                  HOTĂRÂRE   Nr. 656 din  6 octombrie 1997 
privind aprobarea Clasificării activităŃilor din economia naŃională - CAEN 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 301 din  5 noiembrie 1997 
 
    Guvernul României hotărăşte: 
 
    ART. 1 
    Se aprobă Clasificarea activităŃilor din economia naŃională - CAEN, 
elaborată de Comisia NaŃională pentru Statistică, potrivit anexei*) care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
---------------------- 
    *) Anexa este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 
bis din 5 noiembrie 1997. 
 
    ART. 2 
    CAEN constituie cadrul unitar de interes general, a cărei utilizare este 
obligatorie pentru ordonarea informaŃiilor referitoare la activităŃile 
economice şi sociale. 
    ART. 3 
    CAEN se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi 
este obligatorie pentru toate organele administraŃiei publice centrale şi 
locale, unităŃi bugetare, agenŃi economici, indiferent de forma de proprietate, 
organizaŃii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaŃii, asociaŃii şi 
alte persoane fizice şi juridice, la completarea documentelor oficiale ori de 
câte ori se cere precizarea activităŃii. 
    ART. 4 
    (1) Încadrarea de către Comisia NaŃională pentru Statistică a unei unităŃi 
prevăzute la art. 3 într-o entitate de clasificare potrivit CAEN - secŃiune, 
subsecŃiune, diviziune, grupă sau clasă - nu presupune crearea de drepturi 
sau obligaŃii pentru unitatea respectivă. 
    (2) Utilizarea CAEN în scopuri specifice organelor administraŃiei publice 
centrale şi locale sau altor instituŃii, prin încadrarea unităŃilor prevăzute la 
art. 3 în entităŃi de clasificare - secŃiuni, subsecŃiuni, diviziuni, grupe sau 
clase -, revine în întregime în responsabilitatea organelor sau instituŃiilor 
respective, care emit norme specifice de încadrare. 
    ART. 5 
    (1) Comisia NaŃională pentru Statistică va asigura actualizarea acestei 
clasificări în concordanŃă cu modificările care se vor produce în structura 



economiei naŃionale şi în Nomenclatorul de activităŃi economice din 
Comunitatea Europeană. 
    (2) Punerea în aplicare a modificărilor efectuate se va face prin ordin al 
preşedintelui Comisiei NaŃionale pentru Statistică, care se va publica în 
Monitorul Oficial al României. 
    ART. 6 
    (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1998. 
    (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 
Consiliului de Miniştri nr. 483/1962 privind aprobarea schemei de 
clasificare a ramurilor economiei naŃionale, publicată în Buletinul Oficial, 
Partea I, nr. 14 bis din 29 mai 1962. 
    ART. 7 
    Ministerele şi celelalte organe ale administraŃiei publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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