Institutul Naţional de Statistică

Ordinul nr. 337/2007
din 20/04/2007

privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007
Actul va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică,
având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN,
preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:
Art. 1. – Se aprobă actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, potrivit
anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – Actualizarea prevăzută la art. 1 a fost efectuată cu respectarea prevederilor
Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului
Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea
Europeană – NACE Rev. 2.
Art. 3. – Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Vergil Voineagu
Bucureşti, 20 aprilie 2007.
Nr. 337.
ANEXĂ

Institutul Naţional de Statistică

Clasificare
din 20/04/2007

a activităţilor din economia naţională
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007

Actul va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2008

Ediţie revizuită

CAEN Rev. 2

Introducere

Ce este CAEN?
CAEN1) reprezintă acronimul utilizat pentru a desemna clasificarea statistică naţională a
activităţilor economice din România. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite
gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la "unităţi statistice", cum ar fi, de
exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere.
Clasificarea asigură baza pentru pregătirea unei game largi de date statistice (producţie, factori
de producţie, formarea de capital şi tranzacţiile financiare) ale acestor unităţi.
___________
1
) CAEN – Clasificarea activităţilor din economia naţională.
Ce sunt clasificările statistice?
O clasificare statistică prezintă următoarele caracteristici principale:
a) organizare ierarhică strictă şi detaliată care face posibilă culegerea şi prezentarea
informaţiilor la diverse nivele de agregare (în funcţie de disponibilitatea datelor);
b) acoperirea exhaustivă a domeniului observat;
c) încadrarea fiecărui fenomen sau obiect analizat într-o singură entitate de clasificare (entităţi
ce se exclud reciproc);
d) clasarea obiectelor analizate pe diverse ramuri ale clasificării este guvernată de principii
metodologice omogene.
Integrarea clasificărilor la nivel internaţional
În decursul ultimului deceniu a avut loc o revizuire completă a clasificărilor statistice
internaţionale, iar noile clasificări au fost elaborate ca un sistem integrat de clasificări statistice.
Astfel, diversele clasificări ale produselor au fost armonizate şi au fost corelate cu clasificările
activităţilor economice, pe criteriul originii economice. Pe lângă această integrare la nivel mondial
(în principal, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite), alte organizaţii regionale, de pildă
Uniunea Europeană sau ţările Americii de Nord, şi-au aliniat, în grade diferite, clasificările proprii
la clasificările mondiale.
Aceasta a dat naştere unui sistem integrat în care diversele clasificări au fost armonizate şi
corelate la nivel mondial, la nivelul Uniunii Europene şi fiecare ţară a realizat sistemul naţional
corespunzător.
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Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CS-ONU), cu sprijinul Grupului de experţi
în clasificări internaţionale economice şi sociale, a elaborat o tipologie proprie de clasificări în
funcţie de gradul de integrare în sistemul revizuit, respectiv clasificări de referinţă, derivate şi
conexe.
Clasificările de referinţă sunt acele clasificări economice şi sociale care reprezintă rezultatul
unor acorduri internaţionale aprobate de Comisia de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau
de alt organism competent, ca de exemplu Biroul Internaţional al Muncii (ILO), Fondul Monetar
Internaţional (IMF), UNESCO etc., în funcţie de domeniul care face obiectul acestora. Clasificările
de referinţă au dobândit o largă acceptare şi un acord oficial amplu şi sunt aprobate şi
recomandate ca linii directoare pentru elaborarea altor clasificări. Un exemplu de asemenea
clasificare îl reprezintă Clasificarea Industrială Internaţională Standard a Naţiunilor Unite, pentru
toate activităţile economice, versiunea revizuită 4 (ISIC Rev. 4).
Clasificările derivate se bazează pe clasificări de referinţă. Ele pot fi elaborate prin adoptarea
structurii şi categoriilor din clasificarea de referinţă, şi atunci este posibilă adăugarea unor detalii
suplimentare faţă de clasificările de referinţă, sau pot fi elaborate prin reorganizarea sau
agregarea unor poziţii din una ori mai multe clasificări de referinţă. Clasificările derivate sunt
adesea întocmite pentru utilizarea la nivel naţional sau multinaţional. Un exemplu de astfel de
clasificare îl reprezintă clasificarea NACE Rev. 2 a Uniunii Europene.
Clasificările conexe sunt cele care se referă parţial la clasificările de referinţă sau care sunt
asociate cu clasificările de referinţă numai la anumite nivele ale structurii. Exemple de asemenea
clasificări sunt Clasificarea Industrială Standard a Australiei şi Noii Zeelande (ANZSIC) sau
Sistemul Nord-American de Clasificare a Industriei (NAICS).
De ce sunt necesare revizuirile?
Schimbarea structurilor economice şi tehnologiile noi generează noi activităţi şi produse care le
depăşesc ca importanţă pe cele existente. Aceste schimbări reprezintă astfel o provocare
constantă pentru clasificările statistice. Intervalele dintre revizuiri nu trebuie să fie prea lungi,
deoarece relevanţa clasificării se diminuează în timp, dar nu trebuie să fie nici prea scurte,
întrucât afectează negativ comparabilitatea datelor în timp. Orice revizuire a unei clasificări, mai
ales dacă include şi modificări structurale, poate duce la întreruperi în seriile de timp.

