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LISTA
PRIVIND ACTIVITĂŢILE ECONOMICE PENTRU DESFĂŞURAREA CĂRORA LEGEA IMPUNE
CONDIŢIA OBIECTULUI PRINCIPAL DE ACTIVITATE
Această listă reprezintă un ghid orientativ pentru agenţii economici şi constituie
interpretarea asupra încadrării activităţilor în clasa CAEN, fără a antrena răspunderea Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului. Asupra cererilor de înregistrare cu incidenţă asupra obiectului
de activitate se pronunţă judecătorul delegat prin încheiere.*)
I. În domeniul instituţiilor de credit, caselor de schimb valutar, societăţilor de microfinanţare
•

Norma nr. 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar, emisă de Banca
Naţională a României, modificată prin Norma BNR nr. 13/2007:
"Art .l - Operaţiunile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe
teritoriul României pot fi efectuate numai de următoarele categorii de entităţi - intermediari, cu
îndeplinirea condiţiilor legale aplicabile:
[…]
b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, având ca obiect principal de activitate schimbul valutar cu numerar
şi substitute de numerar pentru persoane fizice. Activităţile secundare nu pot fi altele decât cele
incluse în grupa 66 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri
de pensii;
[…]”
Aceste activităţi sunt prevăzute la clasele CAEN
6612 - Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare;
6619 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de
pensii.
Legea nr. 240/2005 privind societăţile de microfinanţare:
“Art. 4 – (1) Obiectul principal de activitate al societăţilor de microfinanţare constă, exclusiv, în
acordarea de microcredite din fonduri proprii, împrumutate sau atrase de la instituţii financiare ori
organizaţii donatoare sau din resurse financiare publice, potrivit legii.
(2) Societăţile de microfinanţare pot avea ca obiect secundar de activitate acordarea de servicii pentru
dezvoltarea economică a beneficiarilor de microcredite, incluzând servicii de consultanţă, informare,
educare şi instruire de specialitate.”
Aceste activităţi sunt prevăzute, printre altele, la clasele CAEN
6492 - Alte activităţi de creditare;
6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a..
II. În domeniul pieţei de capital
•

*)

Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările
ulterioare:

Acelaşi cod CAEN poate defini activităţile desfăşurate de societăţi comerciale din domenii diferite putând fi, după
caz, obiect unic sau principal de activitate.
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“Art. 148 – (1) Condiţiile, documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi
procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. şi
se vor referi cel puţin la:
[...]
b) obiectul principal de activitate şi activităţile conexe ce pot fi prestate;”
Aceste activităţi sunt prevăzute, printre altele, la clasele CAEN
6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a.
III. În domeniul sanitar-veterinar
• Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar,
republicată, cu modificările ulterioare:
"Art. 28 – (1) În exercitarea profesiei sale, medicul veterinar cu drept de liberă practică se organizează
şi funcţionează în cadrul:
[…]
b) societăţilor comerciale cu obiect principal de activitate activităţile veterinare.”
Aceste activităţi sunt prevăzute la clasa CAEN
7500 - Activităţi veterinare.
IV. În domeniul transportului feroviar
• O.U.G. nr. 12 din 17.07.1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea
Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
"Art. 2 - Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obţine licenţă
operatorii de transport cu capital de stat şi/sau privat, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au, în principal, ca obiect de activitate transporturile de călători, de mărfuri şi de alte bunuri pe calea
ferată;"
Aceste activităţi sunt prevăzute la clasele CAEN
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată;
4920 – Transporturi de marfă pe calea ferată;
5221 – Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre.
V. În domeniul pazei şi protecţiei
•

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare:
„Art. 20 – (1) Societăţile specializate de pază şi protecţie sunt societăţi comerciale private care se constituie
şi funcţionează potrivit legislaţiei comerciale şi prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza
obiectivelor, bunurilor sau valorilor, paza transporturilor de bunuri şi valori importante, în condiţii de maximă
siguranţă a acestora, precum şi protecţia persoanelor.
[…]
(4) Societăţile specializate de pază şi protecţie pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte
de activitate:
a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu;
b) servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori importante, precum şi servicii de consultanţă în
domeniu;
c) servicii de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp, şi servicii de consultanţă în
domeniu.”
Aceste activităţi sunt prevăzute la clasele CAEN
8010 – Activităţi de protecţie şi gardă.
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