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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:

 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: 24 Ianuarie 2019
Data expirării: 26 Decembrie 2021
Număr de certificat: 10184008

Aprobare iniţială:
ISO/IEC 27001 – 27 Decembrie 2015

Număr de aprobare: ISO/IEC 27001 – 0026988 

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:
Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei aplicat pentru:"Import, distribuţie şi service echipamente de 

automatizare, monitorizare, analiză şi control pentru procese industriale. Proiectare, integrare, service şi 
inginerie şi consultanţă tehnică şi management de proiect pentru soluţii de automatizare şi informatică de 

proces, inclusiv SCADA. Proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV - 
110kV şi posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV. Proiectare de staţii 
electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor. Executare de posturi de transformare, staţii 

electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate" în conformitate 
cu Declaraţia de Aplicabilitate SoA-AE-001/11.2018.


