Lista întreprinderilor certificate de către OC SM al CMAC conform SM SR EN ISO 9001
Nr.
d/o

Denumirea organizaţiei

Domeniul certificat

Cod
IAF/CAEM

Nr. Certificat
de Conformitate

Valabilitatea
certificatului

1

SA ”BASARABIA-NORD”

Prelucrarea cărnii, fabricarea conservelor
și a produselor din carne

3/10.1

SMC-0110

pînă la
11.09.2018

2

SA ”BUCURIA”

Producerea şi livrarea
produselor de cofetărie și patiserie

3/10.7

SMC-0065

pînă la
15.09.2018

3

SA”TUTUN-CTC”

Importul şi prelucrarea industrială a tutunului.
Fabricarea şi comercializarea produselor din tutun,
a tutunului fermentat şi stripsat.

3/12

SMC-0116

pînă la
14.08.2020

4

ÎM uzina ”TOPAZ” SA

Proiectarea şi producerea sistemelor electronice de
comandă, a utilajului şi echipamentului tehnologic,
producerea pieselor pentru motoarele de aviaţie.

17/25.9
18/28.9
19/27.9

SMC-0085

pînă la
29.05.2018

5

SA ”Moldtelecom”
Lista locatiilor pe
http://www.moldtelecom.m
Prestarea serviciilor de comunicații electronice
d/common/documents/Con
tacteAdrese_SVR_Directia
%20Retail.pdf

31/ 61

SMC- 0088

pînă la
15.09.2018

6

SRL ”DiNova”

Importul, păstrarea , livrarea şi comercializarea
produselor alimentare, chimice şi de menaj.

29/ 46.7

OC SMC-01 0107-15

pînă la
11.05.2018

7

SA ”SUPRATEN”

Producerea şi livrarea materialelor de finisaj
în domeniul construcţiilor.

16/ 23.5

SMC- 0113

pînă la
15.09.2018

8

ÎM ”47-th Parallel” SRL
Lista locatiilor pe
http://www.yellowpages.md Achiziţionarea, păstrarea şi comercialzarea
produselor alimentare şi nealimentare angro şi cu
/rom/companies/info/9309amănuntul.
47th-parallel-srl-imsupermarket-magazin-nr1

9

SRL „UNIVERSINJ”

10

29/46.3 /46.4

SMC -0112

pînă la
05.09.2018

Proiectarea drumurilor, autostrăzilor,
podurilor, construcţiilor civile şi industrial.

28/42.1

OC SMC-01
0100-14

pînă la
15.11.2017

SRL „CHEMIX-GRUPP”

Fabricarea şi livrarea săpunurilor, detergenţilor
şi a dezinfectanţilor profesionali.

12/20.4

OC SMC-01
0101-14

pînă la
23.12.2017

11

SA “BARZA ALBĂ”

Fabricarea şi livrarea băuturilor alcoolice.

3/11

SMC-0111

pînă la
15.09.2018

12

SRL „Fundaţia Prod”

Producerea pastelor fainoase. Ambalarea
produselor friabile şi a nucilor comune.

3/10.7

SMC-0105

pînă la
12.02.2018

13

ÎS „Centrul Informaţional
Agricol”
Menţinerea şi gestionarea sistemelor
Lista locatiilor pe informaţionale automatizate din sectorul
https://www.cia.md/ro/cont agroindustrial
acte/oficii-teritoriale

33/63.1

OC SMC-01
0099-14

pînă la
05.11.2017

14

FPC „Cogîlnic” SRL

3/11

OC SMC-01
0102-14

pînă la
23.12.2017

15

ÎS Poşta Moldovei
Lista locatiilor pe Recepţionarea, prelucrarea,expedierea şi
distribuirea trimiterilor poştale (interne şi
http://www.posta.md/ro/
inernationale). Distribuţia ediţilor periodice.
oficii_postale

31/53.1

OC SMC-01 0106-15

pînă la
23.02.2018

16/23.5

SMC-0108

pînă la
15.09.2018

16

ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL

Producerea şi livrarea berei, cvasului, băuturilor
nealcoolice şi a apei potabile.

Extragerea şi realizarea pietrei şi pietrişului de
ipsos. Producerea şi realizarea amestecurilor
uscate pe bază de ipsos şi ciment, amestecurilor
de construcţie gata preparate, grundurilor şi
adezivilor polimerici, blocheţilor de ipsos.

