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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
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Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

Adrem Invest SRL
St. Alexandrina, Nr. 20-22, Sector 1,011442, Bucuresti, Romania

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

 ISO/IEC 27001:2013 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager

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

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

Data emiterii: 1 Decembrie 2018
Data expirării: 29 Noiembrie 2021
Număr de certificat: 10154981

Aprobare iniţială:
ISO/IEC 27001 – 30 Noiembrie 2015

Număr de aprobare: ISO/IEC 27001 – 0027282 

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:
Managementul activităților de suport IT asociate cu: Citirea contoarelor electrice și de gaz pentru clienți casnici
și clienți industriali. Proiectarea și executarea de linii de energie electrică, aeriene și subterane, proiectarea și 
construcția de instalații electrice interioare pentru construcții civile și industriale cu tensiune nominală până la 
20 kV (joasă și medie tensiune). Servicii administrare grupuri măsură și servicii mentenanță rețele electrice de 
joasă și medie tensiune. Execuție stații și lucrări electrice la părțile electrice ale centralelor. Servici de inginerie

și consultanță tehnică în domeniul electroenergetic.
Declarația de Aplicabilitate – SoA-AI-001/11.2018


