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Mişcarea Română pentru Calitate  
 

prin MRC-OCS – Organism de Certificare Sisteme de Management 
 

Craiova, Str. Părului  nr. 8, judeţul Dolj 

 
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 

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN 

1 Agricultură, pescuit 01 
02 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 
Silvicultură şi exploatare forestieră 

2 Minerit și industrie extractivă 05 
06 
08 
09 

Extracţia cărbunelui superior şi inferior 
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 
Alte activităţi extractive 
Activităţi de servicii anexe extracţiei 

3 Produse alimentare, băuturi 
şi tutun 

1011 
1013 
104 

1061 
107 

1082 
 

1102 

Prelucrarea și conservarea cărnii 
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)  
Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale 
Fabricarea produselor de morărit 
Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase 
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor 
zaharoase 
Fabricarea vinurilor din struguri 

4 Textile şi produse textile 14 
1392 

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
Fabricarea articolelor confecționate din textile 

6 Lemn şi produse din lemn 1623 
1624 

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 
Fabricarea ambalajelor din lemn 

7 Celuloză, hârtie şi produse 
din hârtie 

172 
Fabricarea articolelor din hârtie şi carton 

8 Edituri 
58 
592 

Activități de editare 
Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare 
muzicală 

9 Tipografii 181 
182 

Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi 
Reproducerea înregistrărilor 

12 Substanţe chimice, produse 
chimice şi fibre 20 

Fabricarea substanţelor şi a produselor 
chimice cu excepţia: 
2051- Fabricarea explozivilor 

14 Cauciuc şi mase plastice 2219 
222 

Fabricarea altor produse din cauciuc 
Fabricarea articolelor din material plastic 

15 Produse minerale 
nemetalice 

2312 
237 

2399 

Prelucrarea și fasonarea sticlei plate 
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a 

16 Beton, ciment, var, ipsos, 
etc. 

2352 
236 

Fabricarea varului și ipsosului 
Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos 

17    Metale de bază şi produse 
fabricate din metal 

25 
 

2529 
2433 

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv 
maşini, utilaje şi instalaţii (cu excepția 254, 252) 
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 
Producție de profiluri obținute la rece 
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Nr. 
EA 

Descrierea activităţii cf. EA 

Diviziune / 
grupă / 
clasă 

activitate 
cf. CAEN 

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN 

245 
3311 

Turnarea metalelor 
Repararea articolelor fabricate din metal 

18 Maşini şi echipamente 2811 
 

2813 
2824 

 
2829 
283 

 
2841 

 
2849 
2891 
2892 
2895 
2899 
3312 
3320 

Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, 
autovehicule și motociclete) 
Fabricarea de pompe și compresoare 
Fabricarea maşinilor - unelte portabile acţionate electric  
 
Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. 
Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări 
forestiere 
Fabricarea utilajelor și a maşinilor - unelte pentru prelucrarea 
metalului 
Fabricarea altor maşini - unelte n.c.a. 
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 
Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului 
Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. 
Repararea mașinilor  
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 

19 Echipamente electrice şi 
optice 

2611 
262 
264 
265 

 
2711 
2712 
2732 
274 

3313 
3314 
9511 
9512 

Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 
Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 
Fabricarea produselor electronice de larg consum 
Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi 
navigaţie; producţia de ceasuri 
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice 
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității 
Fabricarea altor fire și cabluri electrice si electrocasnice 
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat  
Repararea echipamentelor electronice și optice 
Repararea echipamentelor electrice 
Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 
Repararea echipamentelor de comunicații 

22 Alte echipamente de 
transport 

292 
 

293 
 

3317 

Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și 
semiremorci 
Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare 
de autovehicule 
Repararea și intreținerea altor echipamente de transport n.c.a. 

23 Producţie n.c.a. 
31 

3250 

Fabricarea de mobilă 
Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și 
stomatologice  

24 Reciclare 383 Recuperarea materialelor 

25 Alimentare cu energie 
electrică 

3511 
3514 

Producția de energie electrică 
Comercializarea energiei electrice 

27 Alimentare cu apă 353 
36 

Furnizarea de abur și aer condiţionat 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 

28 Construcţii 41 
42 
43 

Construcţii de clădiri 
Lucrări de geniu civil 
Lucrări speciale de construcţii 

29 Comerţul cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea 
autovehiculelor, 

45 
 
 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor şi a motocicletelor 
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Nr. 
EA 

Descrierea activităţii cf. EA 

Diviziune / 
grupă / 
clasă 

activitate 
cf. CAEN 

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN 

motocicletelor şi a bunurilor 
personale şi de uz 
gospodăresc 

46 
 

47 
95 

Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi 
motociclete 
Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehicolelor și motocicletelor 
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc 

30 Hoteluri și restaurante 55 
56 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 

31 Transport, depozitare ți 
comunicaţii 

493 
4941 
495 

5110 
5121 
5223 
521 

5221 
5224 
532 
611 
619 

Alte transporturi terestre de călători 
Transporturi rutiere de mărfuri 
Transporturi prin conducte 
Transporturi aeriene de pasageri 
Transporturi aeriene de marfă 
Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 
Depozitări 
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 
Manipulări 
Alte activităţi poştale şi de curier 
Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 
Alte activităţi de telecomunicaţii 

32 Intermedieri financiare, 
imobiliare, închirieri 

663 
68 
771 
773 

Activităţi de administrare a fondurilor 
Tranzacţii imobiliare 
Activități de închiriere și leasing de autovehicule 
Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri 
tangibile 

33 Tehnologia informaţiilor 582 
62 
63 

Activități de editare a produselor software   
Activități de servicii în tehnologia informației 
Activități de servicii informatice 

34 Servicii de inginerie 71 
 

72 
7410 
749 

Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză 
tehnică 
Cercetare-dezvoltare 
Activități de design specializat 
Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 

35 Alte servicii 6920 
 

702 
7311 
7320 
7420 
7430 
78 
80 
81 

8230 
8299 

Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul 
fiscal 
Activități de consultanță în management 
Activități ale agențiilor de publicitate 
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 
Activități fotografice 
Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 
Activități de servicii privind forța de muncă  
Activități de investigații și protecție 
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor 
Alte Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 

36 Administratie publică 
84 

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 
 

37 Învăţământ 85 Învăţământ  

38 Sănătate şi asistenţă socială 86 
88 

Activităţi referitoare la sănătatea umană 
Activități de asistență socială, fără cazare 

39 Alte servicii sociale 37 
381 
382 

Colectarea și epurarea apelor uzate 
Colectarea deșeurilor  
Tratarea și eliminarea deșeurilor  
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Nr. 
EA 

Descrierea activităţii cf. EA 

Diviziune / 
grupă / 
clasă 

activitate 
cf. CAEN 

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN 

591 
 

60 
639 
79 

 
9003 
9311 
9319 
9329 
9601 

 
9603 

Activități de producție cinematografică, video și de programe de 
televiziune 
Activități de difuzare și transmitere de programe 
Alte activități de servicii informaționale 
Activităţi ale agenţiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de 
rezervare și asistență turistică 
Activități de creație artistică 
Activități ale bazelor sportive 
Alte activități sportive 
Alte activități recreative și distractive n.c.a. 
Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din 
blană 
Activităţi de pompe funebre și similare 

Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL  
Alina Elena TAINĂ 
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Mişcarea Română pentru Calitate 
 

prin MRC-OCS – Organism de Certificare Sisteme de Management 
 

Craiova, Str. Părului  nr. 8, judeţul Dolj 

 
îndeplineşte şi cerinţele suplimentare conţinute în: SR EN ISO/IEC 17021-2:2019 

 
Standard de referinţă pentru activitatea de certificare: SR EN ISO 14001:2015 
 

 

Nr. EA Descrierea activităţii cf. EA 

Diviziune / 
grupă / 
clasă 

activitate 
cf. CAEN 

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN 

1 Agricultură, pescuit 01 
02 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 
Silvicultură şi exploatare forestieră 

2 Minerit și industrie extractivă 05 
06 
08 
09 

Extracţia cărbunelui superior şi inferior 
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 
Alte activităţi extractive 
Activităţi de servicii anexe extracţiei 

3 Produse alimentare, băuturi şi tutun 1011 
1013 

 
104 
107 

 
1061 
1082 

 
1102 

Prelucrarea și conservarea cărnii 
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de 
pasare)  
Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale 
Fabricarea produselor de brutărie și a produselor 
făinoase 
Fabricarea produselor de morărit 
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a 
produselor zaharoase 
Fabricarea vinurilor din struguri 

4 Textile şi produse textile 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 

6 Lemn şi produse din lemn 1623 
 

1624 

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, 
pentru construcţii 
Fabricarea ambalajelor din lemn 

7 Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 172 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton 

8 Edituri 
58 

592 

Activități de editare 
Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de 
editare muzicală 

9 Tipografii 181 Tiparire și activități de tipărire conexe tipăririi 

12 Substanţe chimice, produse chimice 
şi fibre 20 

Fabricarea substanțelor și a produselor 
chimice cu excepţia: 
2051- Fabricarea explozivilor 

14 Cauciuc şi mase plastice 222 Fabricarea articolelor din material plastic 

15 Produse minerale nemetalice 237 
2399 

Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a 

16 Beton, ciment, var, ipsos, etc. 2352 
236 

Fabricarea varului și ipsosului 
Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos 

17 Metale de bază şi produse fabricate 
din metal 

25 
 

2529 
2433 
3311 

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, 
exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (cu excepția 254, 252) 
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice 
Producție de profiluri obținute la rece 
Repararea articolelor fabricate din metal 
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Nr. EA Descrierea activităţii cf. EA 

Diviziune / 
grupă / 
clasă 

activitate 
cf. CAEN 

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN 

18 Maşini şi echipamente 2811 
 

2813 
283 

 
2824 

 
2841 

 
2849 
2891 
2892 
2895 
2899 
3312 
3320 

Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor 
pentru avioane, autovehicule și motociclete) 
Fabricarea de pompe și compresoare 
Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi 
exploatări forestiere 
Fabricarea maşinilor - unelte portabile acţionate electric  
 
Fabricarea utilajelor și a maşinilor - unelte pentru 
prelucrarea metalului 
Fabricarea altor maşini - unelte n.c.a. 
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 
Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții 
Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului 
Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a. 
Repararea mașinilor  
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale 

19 Echipamente electrice şi optice 262 
 

264 
265 

 
2711 

 
2712 

 
2732 
274 

3313 
3314 
9511 
9512 

Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 
 
Fabricarea produselor electronice de larg consum 
Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control 
şi navigaţie; producţia de ceasuri 
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și 
transformatoarelor electrice 
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a 
electricității 
Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice 
Fabricarea de echipamente electrice de iluminat  
Repararea echipamentelor electronice și optice 
Repararea echipamentelor electrice 
Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 
Repararea echipamentelor de comunicații 

22 Alte echipamente de transport 
292 

 
293 

Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de 
remorci și semiremorci 
Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și 
pentru motoare de autovehicule 

23 Producţie n.c.a. 
31 

3250 

Fabricarea de mobilă 
Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale 
si stomatologice 

24 Reciclare 
383 

Recuperarea materialelor 
 

25 Alimentare cu energie electrică 3511 
3514 

Producția de energie electrică 
Comercializarea energiei electrice 

27 Alimentare cu apă 353 
36 

Furnizarea de abur și aer condiționat 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 

28 Construcţii 41 
42 
43 

Construcţii de clădiri 
Lucrări de geniu civil 
Lucrări speciale de construcţii 

29 Comerţul cu ridicata şi cu 
amănuntul, repararea 
autovehiculelor, motocicletelor şi a 

45 
 

46 
 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 
Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu 
autovehicule şi motociclete 
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Nr. EA Descrierea activităţii cf. EA 

Diviziune / 
grupă / 
clasă 

activitate 
cf. CAEN 

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN 

bunurilor personale şi de uz 
gospodăresc 

47 
 

95 

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia Autovehicolelor și 
motocicletelor 
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz 
gospodăresc 

30 Hoteluri și restaurante 55 
36 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 
Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie 

31 Transport, depozitare și comunicaţii 493 
4941 
495 

5110 
5121 
5223 
521 

5221 
5224 
532 
611 
619 

Alte transporturi terestre de călători 
Transporturi rutiere de mărfuri 
Transporturi prin conducte 
Transporturi aeriene de pasageri 
Transporturi aeriene de marfă 
Activități de servicii anexe transporturilor aeriene 
Depozitări 
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 
Manipulări 
Alte activităţi poştale şi de curier 
Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu 
Alte activităţi de telecomunicaţii 

32 Intermedieri financiare, imobiliare, 
închirieri 

663 
68 

771 
773 

Activităţi de administrare a fondurilor 
Tranzacţii imobiliare 
Activități de închiriere și leasing de autovehicule 
Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, 
echipamente și bunuri tangibile 

33 Tehnologia informaţiilor 582 
62 
63 

Activități de editare a produselor software   
Activități de servicii în tehnologia informației 
Activități de servicii informatice 

34 Servicii de înginerie 71 
 

72 
7410 
749 

Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi 
analiză tehnică 
Cercetare-dezvoltare 
Activități de design specializat 
Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. 

35 Alte servicii 
6920 

 
702 

7311 
7320 

 
78 
80 
81 

8230 

Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în 
domeniul fiscal 
Activități de consultanță în management 
Activități ale agențiilor de publicitate 
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei 
publice 
Activități de servicii privind forța de muncă  
Activități de investigații și protecție 
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri 
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și 
congreselor 

36 Administrație publică 
84 

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din 
sistemul public 

37 Învăţământ 85 Învăţământ  
 

38 Sănătate şi asistenţă socială 86 
88 

Activităţi referitoare la sănătatea umană 
Activități de asistență socială, fară cazare 

39 Alte servicii sociale 37 
381 
382 

Colectarea și epurarea apelor uzate 
Colectarea deșeurilor  
Tratarea și eliminarea deșeurilor  
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Nr. EA Descrierea activităţii cf. EA 

Diviziune / 
grupă / 
clasă 

activitate 
cf. CAEN 

Denumirea diviziunii / grupei / clasei cf. CAEN 

591 
 

60 
639 
79 

 
9311 
9319 
9601 

 
9603 

Activități de producție cinematografică, video și de 
programe de televiziune 
Activități de difuzare și transmitere de programe 
Alte activități de servicii informaționale 
Activităţi ale agenţiilor turistice și a tur-operatorilor; alte 
servicii de rezervare și asistență turistică 
Activități ale bazelor sportive 
Alte activități sportive 
Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a 
produselor din blană 
Activităţi de pompe funebre și similare 

Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL  
Alina Elena TAINĂ 
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Mişcarea Română pentru Calitate 
 

prin MRC-OCS – Organism de Certificare Sisteme de Management 
 

Craiova, Str. Părului  nr. 8, judeţul Dolj  

 

 

a demonstrat că îndeplineşte şi cerinţele suplimentare conţinute în SR ISO/CEI 27006:2016. 
 
Standard de referință pentru activitatea de certificare: SR EN ISO/IEC 27001: 2018. 
 

Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE 
Alina Elena TAINĂ 
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Mişcarea Română pentru Calitate 
 

prin MRC-OCS 
 

Craiova, Str. Părului  nr. 8, judeţul Dolj 
 

 

Standard de referinţă pentru activitatea de certificare: SR EN ISO 13485:2016 
 
I. DISPOZITIVE MEDICALE NON – ACTIVE: 
 

Nr 
crt. 

Domenii Tehnice 

1.1 Dispozitive medicale non-implantabile, neactive, de uz general 
1.2 Dispozitive medicale pentru îngrijirea rănilor 

 
II. DISPOZITIVE MEDICALE ACTIVE (NON-IMPLANTABILE): 
 

Nr 
crt. 

Domenii Tehnice 

2.1 Dispozitive medicale active de uz general 
2.2 Dispozitive pentru monitorizare 

 

III. DISPOZITIVE MEDICALE ACTIVE IMPLANTABILE: 
 

Nr. 
crt. 

Domenii Tehnice 

3.1 Dispozitive medicale active implantabile generale 
 

IV. DISPOZITIVE MEDICALE PENTRU DIAGNOSTIC ÎN VITRO:  
 

Nr. 
crt. 

Domenii Tehnice 

4.1 Reactivi și produse reactive, calibratori şi materiale de control pentru: 
Chimie Clinică 
Imunochimie (Imunologie) 
Hematologie/ Hemostază/ Imunohematologie 
Microbiologie 
Imunologie Infecțioasă 
Histologie/ Citologie 
Testare Genetică 

4.2 Instrumente şi software de diagnostic in vitro  
 
V. METODE DE STERILIZARE PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE: 
 

Nr. 
crt. 

Domenii Tehnice 

5.1 Caldura umedă 
5.2 Metode de sterilizare altele decât cele specificate mai sus 

 

VII. PIESE DE SCHIMB ȘI SERVICII: 
 

Nr. 
crt. 

Domenii Tehnice 

7.1 Materie primă  

7.2 Componente 
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7.3  Subansamble 

7.4.   Servicii de intreținere 

7.5. Servicii de distribuție 

7.6.  Servicii de transport  

7.7.  Alte servicii 
Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE 
Alina Elena TAINĂ 
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Mişcarea Română pentru Calitate 
 

MRC-OCS  
 

Craiova, Str. Părului  nr. 8, judeţul Dolj  
 

 
a demonstrat că îndeplinește și cerințele suplimentare conținute în SR ISO/TS 22003:2016.                                                                                                   

Standard de referinţă pentru activitatea de certificare: SR EN ISO 22000:2019. 

 

Cod categorie Denumirea categoriei Cod subcategorie Denumirea subcategoriei 

C Fabricarea produselor 
alimentare  

C I  Procesarea produselor de origine animal 
perisabile  

C IV Procesarea produselor stabile la temperatură 
ambiantă  

E Catering  - - 

F Distribuţie  F I Comercializare cu amănuntul/cu ridicata  

F II Tranzacții /Comert de produse alimentare  

G Furnizarea serviciilor de 
transport și depozitare  

G I Furnizarea serviciilor de transport și depozitare 
pentru produse alimentare și hrană pentru 
animale perisabile  

G II Furnizarea serviciilor de transport și depozitare 
pentru produse alimentare și hrană pentru 
animale stabile la temperatura ambiantă  

Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE 
Alina Elena TAINĂ 
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Mişcarea Română pentru Calitate 
 

prin MRC-OCS – Organism de Certificare Sisteme de Management 
 

Craiova, Str. Părului  nr. 8, judeţul Dolj  
 
 

a demonstrat că îndeplinește și cerințele suplimentare conținute în SR ISO 50003:2015 
 
Standard de referință pentru activitatea de certificare: SR EN ISO 50001:2019 
 
 

Nr. 
crt. 

Sector de activitate 

1. Industria prelucrătoare 

2. Industria grea 

3. Furnizare de energie 
Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE 
Alina Elena TAINĂ 
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Mișcarea Română pentru Calitate  
 

prin MRC-OCS – Organism de Certificare Sisteme și Produse  
  

Craiova, Str. Părului  nr. 8, judeţul Dolj 

 

îndeplineşte şi cerinţele suplimentare conţinute în SR ISO/IEC TS 17021-9:2017 
 
Standard de referință pentru activitatea de certificare: SR ISO 37001:2017 
 

Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE 
Alina Elena TAINĂ 
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Mişcarea Română pentru Calitate 
 

prin MRC-OCS – Organism de Certificare Sisteme de Management 
 

Craiova, Str. Părului  nr. 8, judeţul Dolj  
 

îndeplineşte şi cerinţele suplimentare conţinute în: SR ISO/IEC TS 17021-10: 2018  
 

Standard de referinţă pentru activitatea de certificare: SR ISO 45001:2018 

 

Nr. EA Descrierea activităţii cf. EA 

Diviziune/ 
grupă/ 
clasă 

activitate 
cf. CAEN 

Denumirea diviziunii/ grupei/ clasei cf. CAEN 

1 Agricultură, pescuit 01 
02 

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 
Silvicultură şi exploatare forestieră 

2 Minerit și industrie extractivă 08 Alte activităţi extractive 

3 Produse alimentare, băuturi şi tutun 1011 
1013 

 
104 

 
1061 
107 

 
1082 

 

Prelucrarea si conservarea carnii 
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din 
carne de pasare)  
Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si 
animale 
Fabricarea produselor de morarit 
Fabricarea produselor de brutarie si a produselor 
fainoase 
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a 
produselor zaharoase 

4 Textile și produse textile 14 Fabricarea articolelor de îmbracăminte 

6 Lemn şi produse din lemn 1610 
1623 

 
1624 

Tăierea şi rindeluirea lemnului 
Fabricarea altor elemente de dulgherie şi 
tâmplărie, pentru construcţii 
Fabricarea ambalajelor din lemn 

7 Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 172 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton 

8   Edituri 5811 Activitati de editare a cartilor  

9 Tipografii 1812 Alte activități de tipărire n.c.a. 

12 Substanţe chimice, produse chimice şi 
fibre 

20 
Fabricarea substanţelor şi a produselor 
chimice cu excepţia:2051- Fabricarea explozivilor 

14 Cauciuc şi mase plastice 
22 

Fabricarea produselor din cauciuc şi mase 
plastice 

15 Produse minerale nemetalice 
237 

2399 

Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 
n.c.a 

16 Beton, ciment, var, ipsos, etc. 
23 

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 
(cu exceptia: 2351,2352,2365) 

17 Metale de bază şi produse fabricate din 
metal 

2433 
2511 

 
2512 
2529 

 
2561 
2562 
3311 

Productie de profiluri obtinute la rece 
Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 
componente ale structurilor metalice 
Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 
Productia de rezervoare, cisterne si containere 
metalice  
Tratarea şi acoperirea metalelor 
Operaţiuni de mecanică generală 
Repararea articolelor fabricate din metal 
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Nr. EA Descrierea activităţii cf. EA 

Diviziune/ 
grupă/ 
clasă 

activitate 
cf. CAEN 

Denumirea diviziunii/ grupei/ clasei cf. CAEN 

18 Maşini şi echipamente 28 
 

33 

Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente 
n.c.a. 
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 

19 Echipamente electrice şi optice 26 
 

27 
33 

 
9511 

 
9512 

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor 
electronice şi optice 
Fabricarea echipamentelor electrice 
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi 
echipamentelor 
Repararea calculatoarelor si a echipamentelor 
periferice 
Repararea echipamentelor de comunicatii 

22 Alte echipamente de transport 292 
 

2932 

Productia de caroserii pentru autovehicule; 
fabricarea de remorci si semiremorci 
Fabricarea altor piese si accesorii pentru 
autovehicule si pentru motoare de autovehicule 

23 Producţie n.c.a. 31 
3250 

Fabricarea de mobilă 
Producția de dispozitive, aparate și instrumente 
medicale și stomatologice 

24 Reciclare 383 Recuperarea materialelor 

25 Alimentare cu energie electrică  
 

3511 
3514 

Producția de energie electrică  
Comercializarea energiei electrice 

27 Alimentare cu apă 353 
36 

Furnizarea de abur si aer condiţionat 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei  

28 Construcţii 41 
42 
43 

Construcţii de clădiri 
Lucrări de geniu civil  
Lucrări speciale de construcţii 

29 Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, 
repararea autovehiculelor, 
motocicletelor şi a bunurilor personale 
şi de uz gospodăresc 

45 
 

46 
 

47 
 

95 

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 si motocicletelor 
Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi 
de uz gospodăresc 

30 Hoteluri si restaurante 55 
56 

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare. 
Restaurante şi alte activităţi de servicii de 
alimentaţie 

31 Transport, depozitare si comunicaţii 493 
4941 
4942 
495 

5110 
5121 
5223 
521 

5221 
 

5224 

Alte transporturi terestre de călători 
Transporturi rutiere de mărfuri 
Servicii de mutare 
Transporturi prin conducte 
Transporturi aeriene de pasageri 
Transporturi aeriene de marfa 
Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene 
Depozitări 
Activităţi de servicii anexe pentru transporturi 
terestre 
Manipulări 

32 Intermedieri financiare, imobiliare, 
închirieri 

663 
68 

Activităţi de administrare a fondurilor 
Tranzacţii imobiliare. 
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Nr. EA Descrierea activităţii cf. EA 

Diviziune/ 
grupă/ 
clasă 

activitate 
cf. CAEN 

Denumirea diviziunii/ grupei/ clasei cf. CAEN 

77 Activități de închiriere și leasing  

33 Tehnologia informaţiilor 582 
62 
63 

Activități de editare a produselor software   
Activități de servicii în tehnologia informației 
Activități de servicii informatice 

34 Servicii de inginerie 71 
 

72 
749 

Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de 
testări şi analiză tehnică 
Cercetare-dezvoltare  
Alte activități profesionale, știintifice și tehnice 
n.c.a. 

35 Alte servicii 6920 
 

70 
 
 

7311 
7320 

 
74 
80 
81 

8230 

Activități de contabilitate și audit financiar; 
consultanta in domeniul fiscal 
Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor 
administrative centralizate; activităţi de 
management şi de consultanţă în management 
Activitati ale agentiilor de publicitate 
Activități de studiere a pieței și de sondare a 
opiniei publice 
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 
Activități de investigații și protecție 
Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri  
Activități de organizare a expozitiilor, targurilor și 
congreselor 

36 Administrație publică 84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale 
din sistemul public 

37 Învățămât 8559 Alte forme de invatamant n.c.a. 

38 Sănătate şi asistenţă socială 86 
88 

Activităţi referitoare la sănătatea umană 
Activitati de asistenta sociala, fara cazare 

39 Alte servicii sociale 37 
381 
382 
639 
79 

 
 

9319 
9601 

 
9603 

Colectarea și epurarea apelor uzate 
Colectarea deşeurilor 
Tratarea şi eliminarea deşeurilor 
Alte activități de servicii informaționale 
Activităţi ale agenţiilor turistice și a tur-
operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență 
turistică 
Alte activități sportive 
Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile 
și a produselor din blană 
Activităţi de pompe funebre și similare 

Sfârşit document 

 
 

DIRECTOR GENERAL  
Alina Elena TAINĂ 
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