Anexa nr. 2 la Certificatul de Acreditare nr. SM 003
Data emiterii Anexei nr. 2: 26.11.2018
AEROQ SA
București, Str. Feleacu nr. 14B, sector 1

îndeplineşte şi cerinţele suplimentare conţinute în: SR ISO/CEI 17021-2:2017
Standard de referinţă pentru activitatea de certificare: SR EN ISO 14001:2015

1
2

Agricultură, pescuit
Minerit și industrie extractivă

3

Produse alimentare, băuturi şi tutun

4

Textile și produse textile

5

Piele și produse din piele

Diviziune /
grupă /
clasă
activitate
cf. CAEN
02
06
08
09
10
11
13
14
15

6

Lemn și produse din lemn

16

7
8

Celuloză, hârtie și produse din hârtie
Edituri

17
581

9
10

Tipografii
Producţia de cărbune și a produselor
petroliere rafinate
Substanţe chimice, produse chimice și
fibre

18
19

Nr. EA

12

Descrierea activităţii

20, cu
excepția
2051
21

13

Produse farmaceutice

14

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
3311
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22

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN
Silvicultură şi exploatare forestieră
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
Alte activităţi extractive
Activităţi de servicii anexe extracţiei
Industria alimentară
Fabricarea băuturilor
Fabricarea produselor texile
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor
de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi
încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din
lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea
articolelor din paie şi din alte materiale vegetale
împletite
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi
alte activităţi de editare
Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor
obţinute din prelucrarea ţiţeiului
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
(cu excepția: Fabricarea explozivilor)
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a
preparatelor farmaceutice
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 și ipsosului
Fabricarea articolelor din beton, ciment și 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)
Repararea articolelor fabricate din metal
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Nr. EA

Diviziune /
grupă /
clasă
activitate
cf. CAEN
28
304
3312
332
26

Descrierea activităţii

18

Maşini și echipamente

19

Echipamente electrice și optice

27
3313
3314
951
20

Construcţia de nave

21

Aeronave

22

Alte echipamente de transport

301
3315
303
3316
29
302
309, cu
excepția
3091 și
3092
3317

23

Producţie n.c.a.

31
32, cu
excepţia
321, 322,
323
3319
383
351

24
25

Reciclare
Alimentare cu energie electrică

26

Alimentare cu gaze

352

27

Alimentare cu apă

28

Construcţii

29

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul;
Repararea autovehiculelor,
motocicletelor și a bunurilor personale şi
de uz gospodăresc

353
36
41
42
43
45
46
47
95

30

Hoteluri și restaurante
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55

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
Fabricarea vehiculelor militare de luptă
Repararea mașinilor
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor
electronice şi optice
Fabricarea echipamentelor electrice
Repararea echipamentelor electronice și optice
Repararea echipamentelor electrice
Repararea calculatoarelor și echipamentelor de
comunicații
Construcţia de nave şi bărci
Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor
spațiale
Fabricarea autovehicolelor de transport rutier, a
remorcilor și semiremorcilor
Fabricarea materialului rulant
Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
(cu excepția : Fabricarea de motociclete și
Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru
invalizi)
Repararea şi întreţinerea altor echipamente de
transport
Fabricarea de mobilă
Alte activități industriale n.c.a. (cu excepția:
Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii și
articolelor similare, Fabricarea instrumentelor
muzicale și Fabricarea articolelor pentru sport)
Repararea altor echipamente
Recuperarea materialelor
Producţia, transportul şi distribuţia energiei
electrice
Producţia gazelor; distribuţia combustibililor
gazoşi prin conducte
Furnizarea de abur și aer condiționat
Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Construcţii de clădiri
Lucrări de geniu civil
Lucrări speciale de construcţii
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete
Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehicolelor
și motocicletelor
Reparații de calculatoare, de articole personale și
de uz gospodaresc
Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
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Nr. EA

Descrierea activităţii

31

Transport, depozitare și comunicaţii

32

Intermedieri financiare; imobiliare;
închirieri

33

Tehnologia informaţiilor

34

Servicii de inginerie

35

Alte servicii

36

Administraţie publică

37
38

Invăţământ
Sănătate şi asistenţă socială

39

Alte servicii sociale
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Diviziune /
grupă /
clasă
Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN
activitate
cf. CAEN
56
Restaurante şi alte activităţi de servicii de
alimentaţie
49
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
50
Transporturi pe apă
51
Transporturi aeriene
52, cu
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru
excepția
transporturi(cu excepţia: Activități de servicii
5222 și
anexe transporturilor pe apă și Activități de servicii
5223
anexe transporturilor aeriene)
53
Activităţi de poştă şi de curier
61
Telecomunicații
64
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de
asigurări şi ale fondurilor de pensii
65
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor
de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de
asigurări sociale)
66
Activități auxiliare pentru intermedieri financiare,
activități de asigurare și fonduri de pensii
68
Tranzacţii imobiliare
77
Activități de închiriere și leasing
582
Activități de editare a produselor software
62
Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
631
Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor,
administrarea paginilor web şi activităţi conexe
71
Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de
testări şi analiză tehnică
72
Cercetare-dezvoltare
74, cu
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (cu
excepția excepția: Activităţi de traducere scrisă şi orală
743
(interpreţi))
69
Activităţi juridice şi de contabilitate
70
Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor
administrative centralizate; activităţi de
management şi de consultanţă în management
73
Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
78
Activități de servicii privind forța de muncă
80
Activităţi de investigaţii şi protecţie
81
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
82
Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte
activităţi de servicii prestate în principal
întreprinderilor
84
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale
din sistemul public
85
Învăţământ
75
Activităţi veterinare
86
Activităţi referitoare la sănătatea umană
87
Servicii combinate de îngrijire medicală şi
asistenţă socială, cu cazare
88
Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
37
Colectarea și epurarea apelor uzate
381
Colectarea deșeurilor
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Nr. EA

Descrierea activităţii

Diviziune /
grupă /
clasă
activitate
cf. CAEN
382
39
591
60
639
79
90
91
93
96

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN
Tratarea și eliminarea deșeurilor
Activităţi şi servicii de decontaminare
Activități de productie cinematografica, video și de
programe de televiziune
Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
Alte activități de servicii informationale n.c.a.
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor;
alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Activități de creație și interpretare artistică
Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi
alte activităţi culturale
Activităţi sportive, recreative şi distractive
Alte activităţi de servicii

Sfârşit document

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE
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