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Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

MSC OPERATIONAL SA
Str. Inginer Vasile Cristescu, Nr.12, Etaj 2, Ap.3, Sector 2, 021985 Bucuresti, România

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

 ISO 45001:2018 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager

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

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

Acest certificat este valabil numai însoţit de anexele care au acelaşi număr de certificat şi care prezintă lista 
sediilor incluse în certificare.

Data emiterii: 23 Iunie 2019
Data expirării: 7 Iulie 2022
Număr de certificat: 10200529

Aprobare iniţială:
ISO 45001 – 8 Iulie 2016

Număr de aprobare: ISO 45001 – 0027088 

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:
Activităţi care includ şi sunt asociate cu: Activităţi de control şi monitorizare a activităţilor de citire, măsură, 

mentenanţă pentru construcţii-montaj pentru instalaţii electrice în exploatare, în zonele acoperite de 
beneficiari. Executare de instalaţii electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcţii civile şi industriale, 

branşamente aeriene şi subterane la tensiunea nominală de 0,4 kV. Activităţi de citire şi operare date (electric 
şi gaz).
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Locaţii Activităţi

Str. Inginer Vasile Cristescu, Nr.12, Etaj 2, Ap.3, 
Sector 2, 021985 Bucuresti, România

ISO 45001:2018

Activităţi care includ şi sunt asociate cu: Activităţi 
de control şi monitorizare a activităţilor de citire, 
măsură, mentenanţă pentru construcţii-montaj 
pentru instalaţii electrice în exploatare, în zonele 
acoperite de beneficiari. Executare de instalaţii 
electrice exterioare/interioare pentru 
incinte/construcţii civile şi industriale, 
branşamente aeriene şi subterane la tensiunea 
nominală de 0,4 kV. Activităţi de citire şi operare 
date (electric şi gaz).

Aleea Căminelor, Nr. 3, Jud. Argeş Piteşti,
România

ISO 45001:2018

Activităţi care includ şi sunt asociate cu: Activităţi 
de control şi monitorizare a activităţilor de citire, 
măsură, mentenanţă pentru construcţii-montaj 
pentru instalaţii electrice în exploatare, în zonele 
acoperite de beneficiari. Executare de instalaţii 
electrice exterioare/interioare pentru 
incinte/construcţii civile şi industriale, 
branşamente aeriene şi subterane la tensiunea 
nominală de 0,4 kV. Activităţi de citire şi operare 
date (electric şi gaz).

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

ISO 45001:2018

Activităţi care includ şi sunt asociate cu: Activităţi 
de control şi monitorizare a activităţilor de citire, 
măsură, mentenanţă pentru construcţii-montaj 
pentru instalaţii electrice în exploatare, în zonele 
acoperite de beneficiari. Executare de instalaţii 
electrice exterioare/interioare pentru 
incinte/construcţii civile şi industriale, 
branşamente aeriene şi subterane la tensiunea 
nominală de 0,4 kV. Activităţi de citire şi operare 
date (electric şi gaz).
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Locaţii Activităţi

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

ISO 45001:2018

Activităţi care includ şi sunt asociate cu: Activităţi 
de control şi monitorizare a activităţilor de citire, 
măsură, mentenanţă pentru construcţii-montaj 
pentru instalaţii electrice în exploatare, în zonele 
acoperite de beneficiari. Executare de instalaţii 
electrice exterioare/interioare pentru 
incinte/construcţii civile şi industriale, 
branşamente aeriene şi subterane la tensiunea 
nominală de 0,4 kV. Activităţi de citire şi operare 
date (electric şi gaz).

 
 


