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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 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 Lloyd's Register 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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Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

ADREM ENGINEERING SRL
Str. Alexandrina, Nr. 20-21, Biroul 2, Et. 3, Ap. 6, Sector 1,011442, Bucuresti, Romania

A fost aprobat de către Lloyd's Register Quality Assurance in conformitate cu următoarele standarde:

 OHSAS 18001:2007 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager

Emis de: Lloyd's Register (Romania) (Srl)

pentru şi în numele: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Data emiterii: 22 Iulie 2019
Data expirării: 11 Martie 2021
Număr de certificat: 10207248

Aprobare iniţială:
OHSAS 18001 – 6 August 2013

Număr de aprobare: OHSAS 18001 – 0026941 

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:
Activități incluzând și fiind asociate cu: Import, distribuție și service echipamente de automatizare, 

monitorizare, analiză și control pentru procese industriale. Proiectare, integrare, service și inginerie și 
consultanță tehnică și management de proiect pentru soluții de automatizare și informatică de proces, inclusiv 
SCADA. Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 110kV și posturi 

de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV. Proiectare de stații electrice și de 
instalații aparținând părții electrice a centralelor. Executare de posturi de transformare, stații electrice și de 

lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate.


