Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. SM 025
Data emiterii Anexei nr. 1: 01.09.2020
CERTROM SRL
București, Calea 13 Septembrie nr. 231A, sc. 1, et. 14, ap. 54, sector 5

îndeplineşte şi cerinţele suplimentare conţinute în: SR EN ISO/IEC 17021-3:2019
Standard de referinţă pentru activitatea de certificare: SR EN ISO 9001:2015

Nr. EA

Descrierea activităţii cf. EA

Diviziune /
grupă /
clasă
activitate
cf. CAEN
08
13
14
20

2
4

Minerit și industrie extractivă
Textile și produse textile

12
14

Substanţe chimice, produse chimice și
fibre
Cauciuc și mase plastice

15

Produse minerale nemetalice

23, cu
excepția
235 și 236

16

Beton, ciment, var, ipsos, etc.

17

Metale de bază și produse fabricate din
metal

235
236
24, cu
excepția
2446
25, cu
excepția
254
28

18

Maşini și echipamente

19

Echipamente electrice și optice

25

Alimentare cu energie electrică

27
28

Alimentare cu apă
Construcţii

29

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul;
Repararea autovehiculelor,
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22

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN
Alte activităţi extractive
Fabricarea produselor texile
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
(cu excepția 2051 Fabricarea explozivilor)
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase
plastice
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
(cu excepția: Fabricarea cimentului, varului şi
ipsosului și Fabricarea articolelor din beton,
ciment şi ipsos)
Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
Industria metalurgică (cu excepția: Prelucrarea
combustibililor nucleari)

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (cu
excepția: Fabricarea armamentului şi muniţiei)
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente
n.c.a.
3312
Repararea mașinilor
3320
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
26, cu
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor
excepția
electronice şi optice (cu excepția: 2652 Producția
2652, 2660, de ceasuri, 2660 Fabricarea de echipamente
2651
pentru radiologie, electrodiagnostic și
electroterapie, 2651 Fabricarea de instrumente
optice și echipamente fotografice)
27
Fabricarea echipamentelor electrice
3313
Repararea echipamentelor electronice și optice
3314
Repararea echipamentelor electrice
951
Repararea calculatoarelor și echipamentelor de
comunicații
351
Producţia, transportul şi distribuţia energiei
electrice
353
Furnizarea de abur și aer condiționat
41
Construcţii de clădiri
42
Lucrări de geniu civil
43
Lucrări speciale de construcţii
45
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
Ediția din 17.11.2017

Pag. 1 / 2

Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. SM 025
Data emiterii Anexei nr. 1: 01.09.2020

Nr. EA

Descrierea activităţii cf. EA
motocicletelor și a bunurilor personale
şi de uz gospodăresc

Diviziune /
grupă /
clasă
activitate
cf. CAEN
46
47
952

31

Transport, depozitare și comunicaţii

33

Tehnologia informaţiilor

49
61
582
62
631

34

Servicii de inginerie

71

35

Alte servicii

72
70

36

Administraţie publică

73
80
81
84

37
38

Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială

855
86

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN
Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete
Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehicolelor
și motocicletelor
Reparații de articole personale și de uz
gospodăresc
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
Telecomunicații
Activitati de editare a produselor software
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de
testări şi analiză tehnică
Cercetare-dezvoltare
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor
administrative centralizate; activităţi de
management şi de consultanţă în management
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
Activităţi de investigaţii şi protecţie
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale
din sistemul public
Alte forme de învăţământ
Activităţi referitoare la sănătatea umană
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