
CECCAR BRAILA 

Codurile CAEN aprobate CECCAR pentru prestarea de activitati de 

catre expertii contabili si contabilii autorizati administratori/asociati in 

societati comerciale de profil: 

 CONTABILI AUTORIZATI: 
 OBIECT PRINCIPAL: 

6920 – „Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în 
domeniul fiscal” 

OBIECT SECUNDAR pentru contabili autorizati: 
6832 – “Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract” 
7430 – “Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)” 
7820 – “Activitati de contractare pe baze temporare a personalului” 
7830 – „Servicii de furnizare si management a fortei de munca” 
8211 – „Activitati combinate de secretariat” 
8219 – „Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si activitati 

specializate de secretariat” 
9101 – „Activități ale bibliotecilor si arhivelor” 
……………………………………………………………………….. 
7810 – “Selectare si plasare forta de munca”  

(includerea in mod exceptional in obiectul secundar de activitate, doar pe 

durata de derulare a proiectelor cu finantare POSDRU) 

EXPERTI CONTABILI 
 OBIECT PRINCIPAL: 

6920 – „Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în 
domeniul fiscal” 

 

 OBIECT SECUNDAR pentru experti contabili: 
 5829 – “Activitati de editare a altor produse software” 
 6201 – “Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat 
client) 
 6202 – “Activitati de consultanta in tehnologia informatiei” 
 6209 – „Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei” 
 6311 – “Prelucrarea datelor, admnistrarea paginilor web si activitati 
conexe” 
 6420 – „Activitati ale holdingurilor”; 
 6619 – „Activitati auxiliare intermedierilor financiare,exclusiv activitati de 
asigurare si fonduri de pensii”; 
 6621 – „Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor” 
 6810 – “Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii” 



 6820 – “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 
inchiriate” 

6832 – “Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract” 
 7022 –  „Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management”; 
 7320 - „Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice”; 

 7430 – “Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)” 
 7490 – „Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a”  
 7820 – “Activitati de contractare pe baze temporare a personalului” 
 7830 – „Servicii de furnizare si management a fortei de munca” 
 8211 – „Activitati combinate de secretariat” 
 8219 – „Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si activitati 
specializate de secretariat” 
 8299 – „Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi”, 
 8559 -  “Alte forme de invatamant n.c.a” 

9101 – „Activități ale bibliotecilor si arhivelor” 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

7810 – “Selectare si plasare forta de munca”  

(includerea in mod exceptional in obiectul secundar de activitate, doar pe 

durata de derulare a proiectelor cu finantare POSDRU) 

 


