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Certificat de Aprobare
Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

ADREM INVEST S.R.L.
Str. Alexandrina, Nr. 20-22, Sector 1,011442, București, Romania

A fost aprobat de către Lloyd's Register în conformitate cu următoarele standarde:

ISO 14001:2015
Număr de aprobare: ISO 14001 – 0027367
Acest certificat este valabil numai însoţit de anexele care au acelaşi număr de certificat şi care prezintă lista sediilor incluse în
certificare.

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire contoare electrice consumatori casnici și agenți economici, servicii
administrare grupuri măsură energie electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici, servicii destinate activităților din laboratorul
de verificare metrologică și servicii mentenanță rețele electrice. Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii de
inginerie și consultanță în domeniul electro energetic, execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a centralelor.

Gilles Bessiere
Area Technical Manager
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Str. Alexandrina, Nr. 20-22, Sector 1,011442,
București, Romania

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

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

Activităţi
ISO 14001:2015
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire
contoare electrice consumatori casnici și agenți
economici, servicii administrare grupuri măsură energie
electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici,
servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică și servicii mentenanță rețele electrice.
Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii
de inginerie și consultanță în domeniul electro energetic,
execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a
centralelor.

ISO 14001:2015
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire
contoare electrice consumatori casnici și agenți
economici, servicii administrare grupuri măsură energie
electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici,
servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică și servicii mentenanță rețele electrice.
Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii
de inginerie și consultanță în domeniul electro energetic,
execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a
centralelor.

ISO 14001:2015
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire
contoare electrice consumatori casnici și agenți
economici, servicii administrare grupuri măsură energie
electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici,
servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică și servicii mentenanță rețele electrice.
Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii
de inginerie și consultanță în domeniul electro energetic,
execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a
centralelor.

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.
Emis de: Lloyd's Register (Romania) (Srl), Soseaua Iancului Nr.31, Et.3, Sec.2 021716 Bucharest Romania pentru şi în numele: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1
Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
Page 2 of 5

Număr de certificat: 10217270

Anexă la certificat
Locaţii

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

Str. Mestesugarilor, Nr. 9, Teleorman County,
Alexandria, Romania

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

Activităţi
ISO 14001:2015
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire
contoare electrice consumatori casnici și agenți
economici, servicii administrare grupuri măsură energie
electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici,
servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică și servicii mentenanță rețele electrice.
Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii
de inginerie și consultanță în domeniul electro energetic,
execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a
centralelor.

ISO 14001:2015
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire
contoare electrice consumatori casnici și agenți
economici, servicii administrare grupuri măsură energie
electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici,
servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică și servicii mentenanță rețele electrice.
Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii
de inginerie și consultanță în domeniul electro energetic,
execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a
centralelor.

ISO 14001:2015
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire
contoare electrice consumatori casnici și agenți
economici, servicii administrare grupuri măsură energie
electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici,
servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică și servicii mentenanță rețele electrice.
Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii
de inginerie și consultanță în domeniul electro energetic,
execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a
centralelor.
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Locaţii

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

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

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

Activităţi
ISO 14001:2015
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire
contoare electrice consumatori casnici și agenți
economici, servicii administrare grupuri măsură energie
electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici,
servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică și servicii mentenanță rețele electrice.
Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii
de inginerie și consultanță în domeniul electro energetic,
execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a
centralelor.

ISO 14001:2015
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire
contoare electrice consumatori casnici și agenți
economici, servicii administrare grupuri măsură energie
electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici,
servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică și servicii mentenanță rețele electrice.
Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii
de inginerie și consultanță în domeniul electro energetic,
execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a
centralelor.

ISO 14001:2015
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire
contoare electrice consumatori casnici și agenți
economici, servicii administrare grupuri măsură energie
electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici,
servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică și servicii mentenanță rețele electrice.
Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii
de inginerie și consultanță în domeniul electro energetic,
execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a
centralelor.
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Activităţi

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

ISO 14001:2015
Activități incluzând și fiind asociate cu: Servicii de citire
contoare electrice consumatori casnici și agenți
economici, servicii administrare grupuri măsură energie
electrică la clienții mari, casnici și non casnici mici,
servicii destinate activităților din laboratorul de verificare
metrologică și servicii mentenanță rețele electrice.
Execuție rețele de joasă, medie și înaltă tensiune, servicii
de inginerie și consultanță în domeniul electro energetic,
execuție de stații electrice și lucrări la partea electrică a
centralelor.

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,
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