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Aprobare iniţială:
ISO 45001 - 15 Aprilie 2020

Certificat de Aprobare
Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

Saint Gobain Construction Products
Romania SRL
Calea Floreasca, Nr. 165, ONE UNITED TOWER, Et. 10,014472, Bucuresti, Romania

A fost aprobat de către LRQA în conformitate cu următoarele standarde:

ISO 45001:2018
Număr de aprobare: ISO 45001 – 0040391
Acest certificat este valabil numai însoţit de anexele care au acelaşi număr de certificat şi care prezintă lista sediilor incluse în
certificare.

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:
Extracție gips. Fabricarea ipsosului, tencuielilor și adezivilor pe bază de ipsos pentru construcții și a ipsosurilor industriale.
Fabricarea plăcilor de gips carton. Comercializarea și organizarea transportului plăcilor de gips carton și a altor plăci speciale,
dalelor pentru plafoane false demontabile, profilelor și accesoriilor pentru sistemele de gips carton și plafoanele false demontabile,
produselor (inclusiv accesoriile) de finisare pe bază de ipsos – tencuieli, gleturi și adezivi, produselor izolatoare (vată bazaltică, vată
din fibre de sticlă, polistiren expandat și extrudat). Producţie de produse izolatoare din vată minerală bazaltică şi vată minerală de
sticlă. Comercializare de produse pentru izolaţii, etanşare faţă de trecerea aerului şi control al umidităţii. Consultanţă referitoare la
materiale izolatoare pentru construcţii şi industrie. Producţia şi comercializarea de adezivi şi mortare uscate pentru construcţii.
Colorarea şi comercializarea de vopsele şi tencuieli decorative.

Paul Graaf
________________________
Area Operations Manager, Europe
Emis de: LRQA Limited

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'.
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Locaţii

Calea Floreasca, Nr. 165, ONE UNITED TOWER, Et.
10,014472, Bucuresti, Romania

SGCPRo Rigips Fabrica de Placi de Gips Carton Turda
Str. Trascaului, Nr.2, Jud. Cluj,401135, Turda,
Romania

Activităţi
ISO 45001:2018
Extracție gips. Fabricarea ipsosului, tencuielilor și
adezivilor pe bază de ipsos pentru construcții și a
ipsosurilor industriale. Fabricarea plăcilor de gips carton.
Comercializarea și organizarea transportului plăcilor de
gips carton și a altor plăci speciale, dalelor pentru
plafoane false demontabile, profilelor și accesoriilor
pentru sistemele de gips carton și plafoanele false
demontabile, produselor (inclusiv accesoriile) de finisare
pe bază de ipsos – tencuieli, gleturi și adezivi, produselor
izolatoare (vată bazaltică, vată din fibre de sticlă,
polistiren expandat și extrudat). Producţie de produse
izolatoare din vată minerală bazaltică şi vată minerală de
sticlă. Comercializare de produse pentru izolaţii, etanşare
faţă de trecerea aerului şi control al umidităţii.
Consultanţă referitoare la materiale izolatoare pentru
construcţii şi industrie. Producţia şi comercializarea de
adezivi şi mortare uscate pentru construcţii. Colorarea şi
comercializarea de vopsele şi tencuieli decorative.

ISO 45001:2018
Extracție gips. Fabricarea ipsosului, tencuielilor și
adezivilor pe bază de ipsos pentru
construcții și a ipsosurilor industriale. Fabricarea plăcilor
de gips carton. Comercializarea
și organizarea transportului plăcilor de gips carton și a
altor plăci speciale, dalelor pentru
plafoane false demontabile, profilelor și accesoriilor
pentru sistemele de gips carton și
plafoanele false demontabile, produselor (inclusiv
accesoriile) de finisare pe bază de
ipsos – tencuieli, gleturi și adezivi, produselor izolatoare
(vată bazaltică, vată din fibre de
sticlă, polistiren expandat și extrudat).

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Activităţi

SGCPRo Rigips Fabrica de Ipsos Turda
Str. 22 Decembrie 1989, Nr.3, Jud. Cluj,401113,
Turda, Romania

ISO 45001:2018
Extracție gips. Fabricarea ipsosului, tencuielilor și
adezivilor pe bază de ipsos pentru construcții și a
ipsosurilor industriale. Fabricarea plăcilor de gips carton.
Comercializarea
și organizarea transportului plăcilor de gips carton și a
altor plăci speciale, dalelor pentru
plafoane false demontabile, profilelor și accesoriilor
pentru sistemele de gips carton și
plafoanele false demontabile, produselor (inclusiv
accesoriile) de finisare pe bază de
ipsos – tencuieli, gleturi și adezivi, produselor izolatoare
(vată bazaltică, vată din fibre de
sticlă, polistiren expandat și extrudat).

SGCPRo Rigips Cariera de Gips
Sat Cheia, Jud. Cluj,407406, Comuna Mihai-Viteazu, Romania

ISO 45001:2018
Extracție gips. Fabricarea ipsosului, tencuielilor și
adezivilor pe bază de ipsos pentru
construcții și a ipsosurilor industriale. Fabricarea plăcilor
de gips carton. Comercializarea
și organizarea transportului plăcilor de gips carton și a
altor plăci speciale, dalelor pentru
plafoane false demontabile, profilelor și accesoriilor
pentru sistemele de gips carton și
plafoanele false demontabile, produselor (inclusiv
accesoriile) de finisare pe bază de
ipsos – tencuieli, gleturi și adezivi, produselor izolatoare
(vată bazaltică, vată din fibre de
sticlă, polistiren expandat și extrudat).

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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Activităţi

SGCPRo Rigips Depozit Bucuresti
Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, Km 13, Parc Bucuresti Vest,
Corp A, Jud. Ilfov, Dragomiresti Deal,
Romania

ISO 45001:2018
Extracție gips. Fabricarea ipsosului, tencuielilor și
adezivilor pe bază de ipsos pentru
construcții și a ipsosurilor industriale. Fabricarea plăcilor
de gips carton. Comercializarea
și organizarea transportului plăcilor de gips carton și a
altor plăci speciale, dalelor pentru
plafoane false demontabile, profilelor și accesoriilor
pentru sistemele de gips carton și
plafoanele false demontabile, produselor (inclusiv
accesoriile) de finisare pe bază de
ipsos – tencuieli, gleturi și adezivi, produselor izolatoare
(vată bazaltică, vată din fibre de
sticlă, polistiren expandat și extrudat).

SGCPRo Isover Fabrica Isover Ploiesti
Str. Mihai Bravu, Nr. 233, Jud. Prahova,100410,
Ploiesti, Romania

ISO 45001:2018
Producţie şi comercializare produse izolatoare din vată
minerală bazaltică şi din sticlă. Vânzări interne şi export
de materiale izolatoare pentru construcţii şi industrie.
Consultanţă referitoare la materiale izolatoare pentru
construcţii şi industrie.

SGCPRo Weber Fabrica Weber Turda
Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 23, Jud. Cluj,401113, Turda,
Romania

ISO 45001:2018
Producţia şi comercializarea de adezivi şi mortare uscate
pentru construcţii. Colorarea şi comercializarea de
vopsele şi tencuieli decorative.

SGCPRo Weber Fabrica Weber Branesti
Str. I.C. Bratianu, Nr. 284, Jud. Ilfov,077030,
Comuna Branesti, Romania

ISO 45001:2018
Producţia şi comercializarea de adezivi şi mortare uscate
pentru construcţii. Colorarea şi comercializarea de
vopsele şi tencuieli decorative.

SGCPRo Weber Fabrica Weber Suceava
Str. Stroiesti, Nr. 827, Jud. Suceava,727500,
Suceava, Romania

ISO 45001:2018
Producţia şi comercializarea de adezivi şi mortare uscate
pentru construcţii. Colorarea şi comercializarea de
vopsele şi tencuieli decorative.

LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA
assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever
provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is
exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
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