Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. SM 093
Data emiterii Anexei nr. 1: 22.01.2019
AMG CERT SRL
prin AMG CERT SYSTEMS
Bucureşti, Şos. Vergului nr. 67, bl. 15D, sc. A, et. 4, ap. 20, sector 2

îndeplineşte şi cerinţele suplimentare conţinute în: SR ISO/CEI TS 17021-3:2017
Standard de referinţă pentru activitatea de certificare: SR EN ISO 9001:2015

1
2
3
5

Agricultură, pescuit
Minerit şi industrie extractivă
Industria prelucratoare
Piele şi produse din piele

Diviziune /
grupă /
clasă
activitate
cf. CAEN
02
08
10
15

6

Lemn și produse din lemn

16

10

1920
20

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

22
23
25

18

Producţia de cărbune şi a
produselor petroliere rafinate
Substanțe chimice, produse
chimice și fibre
Cauciuc și mase plastice
Produse minerale nemetalice
Metale de bază și produse din
metal
Masini și echipamente

Silvicultură şi exploatare forestieră
Alte activităţi extractive
Industria alimentară
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de
voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei;
prepararea şi vopsirea blănurilor
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și
plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie
și din materiale vegetale împletite
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

19

Echipamente electrice și optice

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
Industria construcțiilor metalice și a produselor din
metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
Industria construcțiilor metalice și a produselor din
metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente nca
Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și
optice
Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz
gospodăresc
Repararea şi întreţinerea altor echipamente de
transport, n.c.a.
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
Fabricarea de saltele și somiere
Fabricarea de mobilă n.c.a.
Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități
de recuperare a materialelor reciclabile
Producția și furnizarea de energie electrică și termică,
gaze, apă caldă și aer condiționat
Producția și furnizarea de energie electrică și termică,
gaze, apă caldă și aer condiționat
Producția și furnizarea de energie electrică și termică,
gaze, apă caldă și aer condiționat
Captarea, tratarea și distribuția apei
Construcţii de clădiri
Lucrări de geniu civil
Lucrări speciale de construcţii

Nr. EA

12
14
15
17

Descrierea activităţii cf. EA

25
28
26
95

22

Alte echipamente de transport

3317

23

Producţie n.c.a.

24

Reciclare

3101
3103
3109
38

25

Alimentare cu energie electrică

35

26

Alimentarea cu gaze

35

27

Alimentarea cu apă

35

28

Construcţii
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3600
41
42
43

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN
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Nr. EA
29

Descrierea activităţii cf. EA
Comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul, repararea
autovehiculelor, motocicletelor şi a
bunurilor personale şi de uz
gospodăresc

Diviziune /
grupă /
clasă
activitate
cf. CAEN
45
46
47
95

30
31
32
33
34

Hoteluri și restaurante
Transport, depozitare şi
comunicaţii
Intermedieri financiare, imobiliare;
închirieri
Tehnologia informației
Servicii de inginerie

56
49
52
77
62
711

Alte servicii

712
72
70

36

Administraţie publică

73
80
81
84

39

Alte servicii sociale

35

39
90
96

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor
Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete
Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi
motocicletelor
Reparații de calculatoare, de articole de uz personal și
de uz gospodăresc
Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
Activități de inchiriere și leasing
Activități de servicii în tehnologia informației
Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de
consultanţă tehnică legate de acestea
Activități de testări și analize tehnice
Cercetare-dezvoltare
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor
administrative centralizate; activităţi de management şi
de consultanţă în management
Publicitate și activități de studiere a pieței
Activităţi de investigaţii şi protecţie
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
sistemul public
Activități și servicii de decontaminare
Activități de creație și interpretare
Alte activități de servicii
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