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SUCERT - RO S.R.L. 
 

Suceava, Str. I. Ghe. Sbierea nr. 3, judeţul Suceava 
 

îndeplineşte şi cerinţele suplimentare conţinute în: SR ISO/IEC 17021-2:2017 

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 02 Silvicultură și exploatare forestieră 

2 Minerit și industrie extractivă 0812 Extracția pietrei, nisipului și argilei 

6 Lemn și produse din lemn 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi 
plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie 
şi din alte materiale vegetale împletite 

14 Cauciuc și mase plastice 2223 Fabricarea produselor din material plastic pentru 
construcții 

15 Produse minerale nemetalice 239 Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din 
minerale nemetalice n.c.a. 

16 Beton, ciment, var, ipsos, etc. 236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos 

17 Metale de bază și produse fabricate din 
metal 

25, cu 
exceptia: 
254, 252, 
253 

Industria construcţiilor metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (cu excepția: 
254-Fabricarea armamentului şi muniţiei; 252-Producţia 
de rezervoare, cisterne şi containere metalice; 
producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire 
centrala; 253-Producţia generatoarelor de aburi (cu 
excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 

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 și a bunurilor personale 
şi de uz gospodăresc 

45 
 
464 
467 
471 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor  
Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum 
Comerţ cu ridicata specializat al altor produse 
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate 

31 Transport, depozitare și comunicaţii 4941 
5223 

Transporturi rutiere de mărfuri 
Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 

34 Servicii de inginerie 71 
 

Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări 
şi analiză tehnică 

35 Alte servicii sociale 70 
 
 

Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor 
administrative centralizate; activităţi de management şi 
de consultanţă în management 

36 Administraţie publică 8411 Servicii de administraţie publică generală 

39 Alte servicii sociale 37 
3811 
3812 
9103 

Colectarea și epurarea apelor uzate 
Colectarea deșeurilor nepericuloase 
Colectarea deșeurilor periculoase 
Gestionarea monumentelor, clădirilor și a altor obiective 
de interes public 
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