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Certificat de Aprobare
Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:
Servicii de citire contoare electrice consumatori casnici și agenți economici. Proiectare și executare de
instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV. Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni
nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații
de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune. Servicii
administrare grupuri măsură energie electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici și servicii mentenanță
rețele electrice de joasă și medie tensiune. Servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică. Executare de posturi de transformare, de stații electrice și de lucrări la partea electrică a
centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate. Servicii de inginerie și consultanță tehnică în domeniul
electro energetic.
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Anexă la certificat
Număr de certificat: 10151222
Locaţii

Activităţi
ISO 9001:2015

Str. Alexandrina, Nr. 20-22, Sector 1,011442,
București, Romania

Servicii de citire contoare electrice consumatori
casnici și agenți economici. Proiectare și
executare de instalații electrice
exterioare/interioare pentru incinte/construcții
civile și industriale, branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
Proiectare de linii electrice, aeriene sau
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală
superioară de cel mult 20 kV, stații de medie
tensiune, precum și partea electrică de medie
tensiune a stațiilor de înaltă tensiune. Servicii
administrare grupuri măsură energie electrică la
clienții mari, casnici și non casnici mici și servicii
mentenanță rețele electrice de joasă și medie
tensiune. Executare de posturi de transformare,
de stații electrice și de lucrări la partea electrică a
centralelor cu orice tensiuni nominale
standardizate. Servicii de inginerie și consultanță
tehnică în domeniul electro energetic.
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Anexă la certificat
Număr de certificat: 10151222
Locaţii

Activităţi

Centrul Teleorman
Str. Mestesugarilor, Nr. 9Bis, Jud. Teleorman,
Alexandria, ROMANIA

ISO 9001:2015
Servicii de citire contoare electrice consumatori
casnici și agenți economici. Proiectare și
executare de instalații electrice
exterioare/interioare pentru incinte/construcții
civile și industriale, branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
Proiectare de linii electrice, aeriene sau
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală
superioară de cel mult 20 kV, stații de medie
tensiune, precum și partea electrică de medie
tensiune a stațiilor de înaltă tensiune. Servicii
administrare grupuri măsură energie electrică la
clienții mari, casnici și non casnici mici și servicii
mentenanță rețele electrice de joasă și medie
tensiune. Executare de posturi de transformare,
de stații electrice și de lucrări la partea electrică a
centralelor cu orice tensiuni nominale
standardizate. Servicii de inginerie și consultanță
tehnică în domeniul electro energetic.
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Anexă la certificat
Număr de certificat: 10151222
Locaţii

Activităţi

Centrul Dolj
Calea Severinului Nr. 105, Jud. Dolj, Craiova,
Romania

ISO 9001:2015
Servicii de citire contoare electrice consumatori
casnici și agenți economici. Proiectare și
executare de instalații electrice
exterioare/interioare pentru incinte/construcții
civile și industriale, branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
Proiectare de linii electrice, aeriene sau
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală
superioară de cel mult 20 kV, stații de medie
tensiune, precum și partea electrică de medie
tensiune a stațiilor de înaltă tensiune. Servicii
administrare grupuri măsură energie electrică la
clienții mari, casnici și non casnici mici și servicii
mentenanță rețele electrice de joasă și medie
tensiune. Executare de posturi de transformare,
de stații electrice și de lucrări la partea electrică a
centralelor cu orice tensiuni nominale
standardizate. Servicii de inginerie și consultanță
tehnică în domeniul electro energetic.
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Anexă la certificat
Număr de certificat: 10151222
Locaţii

Activităţi

Centrul Argeş
Aleea Seneslau, Nr. 1 Bis, Jud. Arges, Pitesti,
Romania

ISO 9001:2015
Servicii de citire contoare electrice consumatori
casnici și agenți economici. Proiectare și
executare de instalații electrice
exterioare/interioare pentru incinte/construcții
civile și industriale, branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
Proiectare de linii electrice, aeriene sau
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală
superioară de cel mult 20 kV, stații de medie
tensiune, precum și partea electrică de medie
tensiune a stațiilor de înaltă tensiune. Servicii
administrare grupuri măsură energie electrică la
clienții mari, casnici și non casnici mici și servicii
mentenanță rețele electrice de joasă și medie
tensiune. Executare de posturi de transformare,
de stații electrice și de lucrări la partea electrică a
centralelor cu orice tensiuni nominale
standardizate. Servicii de inginerie și consultanță
tehnică în domeniul electro energetic.
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Anexă la certificat
Număr de certificat: 10151222
Locaţii

Activităţi

Centrul Mehedinţi
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 30, Jud. Mehedinţi,
Drobeta Turnu Severin, Romania

ISO 9001:2015
Servicii de citire contoare electrice consumatori
casnici și agenți economici. Proiectare și
executare de instalații electrice
exterioare/interioare pentru incinte/construcții
civile și industriale, branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
Proiectare de linii electrice, aeriene sau
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală
superioară de cel mult 20 kV, stații de medie
tensiune, precum și partea electrică de medie
tensiune a stațiilor de înaltă tensiune. Servicii
administrare grupuri măsură energie electrică la
clienții mari, casnici și non casnici mici și servicii
mentenanță rețele electrice de joasă și medie
tensiune. Executare de posturi de transformare,
de stații electrice și de lucrări la partea electrică a
centralelor cu orice tensiuni nominale
standardizate. Servicii de inginerie și consultanță
tehnică în domeniul electro energetic.
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Anexă la certificat
Număr de certificat: 10151222
Locaţii

Activităţi

Centrul Râmnicu Vâlcea
Str. Liviu Rebreanu, Nr. 17, Jud. Vâlcea,
Râmnicu Vâlcea, ROMANIA

ISO 9001:2015
Servicii de citire contoare electrice consumatori
casnici și agenți economici. Proiectare și
executare de instalații electrice
exterioare/interioare pentru incinte/construcții
civile și industriale, branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
Proiectare de linii electrice, aeriene sau
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală
superioară de cel mult 20 kV, stații de medie
tensiune, precum și partea electrică de medie
tensiune a
stațiilor de înaltă tensiune. Servicii administrare
grupuri măsură energie electrică la clienții mari,
casnici și non casnici mici și servicii mentenanță
rețele electrice de joasă și medie tensiune.
Executare de posturi de transformare, de stații
electrice și de lucrări la partea electrică a
centralelor cu orice tensiuni nominale
standardizate. Servicii de inginerie și consultanță
tehnică în domeniul electro energetic.
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Anexă la certificat
Număr de certificat: 10151222
Locaţii

Activităţi

Centrul Olt
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 186, Jud. Olt,
Curtisoara, ROMANIA

ISO 9001:2015
Servicii de citire contoare electrice consumatori
casnici și agenți economici. Proiectare și
executare de instalații electrice
exterioare/interioare pentru incinte/construcții
civile și industriale, branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
Proiectare de linii electrice, aeriene sau
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală
superioară de cel mult 20 kV, stații de medie
tensiune, precum și partea electrică de medie
tensiune a stațiilor de înaltă tensiune. Servicii
administrare grupuri măsură energie electrică la
clienții mari, casnici și non casnici mici și servicii
mentenanță rețele electrice de joasă și medie
tensiune. Executare de posturi de transformare,
de stații electrice și de lucrări la partea electrică a
centralelor cu orice tensiuni nominale
standardizate. Servicii de inginerie și consultanță
tehnică în domeniul electro energetic.
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Anexă la certificat
Număr de certificat: 10151222
Locaţii

Activităţi

Centrul Gorj
Str. Termocentralei, Nr. 1B, Jud. Gorj,
Târgu Jiu, ROMANIA

ISO 9001:2015

Laborator
Aleea Seneslau, Nr. 1 Bis, Jud. Arges, Pitesti,
Romania

ISO 9001:2015

Servicii de citire contoare electrice consumatori
casnici și agenți economici. Proiectare și
executare de instalații electrice
exterioare/interioare pentru incinte/construcții
civile și industriale, branșamente aeriene și
subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV.
Proiectare de linii electrice, aeriene sau
subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20
kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală
superioară de cel mult 20 kV, stații de medie
tensiune, precum și partea electrică de medie
tensiune a stațiilor de înaltă tensiune. Servicii
administrare grupuri măsură energie electrică la
clienții mari, casnici și non casnici mici și servicii
mentenanță rețele electrice de joasă și medie
tensiune. Executare de posturi de transformare,
de stații electrice și de lucrări la partea electrică a
centralelor cu orice tensiuni nominale
standardizate. Servicii de inginerie și consultanță
tehnică în domeniul electro energetic.

Servicii destinate activităților din laboratorul de
verificare metrologică.
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