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CERTIFICAT 
PROCERT LABORATORY 

certifică 
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SANATĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ 

stabilit, implementat și menșinut în cadrul 

FLOOR COVER SOLUTIONS S.R.L. 
Sediu social: Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, Str. București, nr. 49, 

B, județ Constanța 

cu următoarele sedii operative: 

Bulevardul Mamaia, nr. 233, magazine parter (partea de nord), județ Constanța 

conform cerințelor standardului 

ISO 45001 : 2018 (ISO 45001 : 2018) 

pentru următoarele activități: 
 

Intermedieri în comerțul cu produse diverse: pentru acoperire pardoseli cu diferite materiale 
(mochetă personalizată, mochetă rolă, mochetă dale, dale modulare, pardoseli din dale din vinil,  
pardoseli supraînalțate-flotante, pardoseli epoxidice și poliuretanice, pardoseli turnate din SBR și 

EPDM, parchet laminat, stratificat și masiv, gazon artificial terenuri de sport interioare și 
exterioare, covor PVC, tapet PVC, profile aluminiu și PVC), bariere de praf, protecție pereți, mână 

curentă; dotări diverse sisteme pentru diferite sporturi (iluminat, împrejmuire terenuri, plasă 
protecție, gradene fixe și mobile, scaune tribune și VIP, bănci rezerve și acoperitori, bănci 

vestiare, dulapuri și birouri pentru vestiare). 
Certificat Seria S Număr: 0102 Rev 0  Data acordarii inițiale:  10.12.2021 

 Data reînnoirii:               

 Valabil până la:            09.12.2023 

Domenii EA: 29 

 

 

 

Eliberat  la punctul de lucru: Str. Lt. Sachelarie Visarion, Nr  63, Sector  2, București 

 
 
 
 
 

 
PROCERT LABORATORY este organism acreditat de Organismul de acreditare RENAR pentru certificarea sistemelor de management al 

sănătății și securității în muncă conform Certificatului de acreditare SM 111  și anexei însotitoare. 

Director General: Emilia VISAN 

 

Acest document este valabil însoțit de 
anexă și doar în condițiile  finalizării 
auditului de supraveghere și vizării 
anuale a prezentului certificat. 
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Valid până la: 
12/2022 

VIZA 
 

Valid până la: 
12/2023 
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Valid până la: 
12/2024 


