CERTIFICAT
PROCERT LABORATORY
certifică
SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
stabilit, implementat și menținut în cadrul

EDAS EXIM S.R.L.
Sediu social: Str. Banat nr. 23, sector 1, București
cu următoarele sedii operative:
Str. Banat nr. 23, sector 1, București
conform cerințelor standardului

SR EN ISO 9001 : 2015 (ISO 9001 : 2015)
pentru următoarele activități:
Proiectare și execuții stații de epurare și tratare a apei și retele de canalizare (conducte de
alimentare cu apă), sisteme la cheie și service pentru instalații de asigurare a purității aerului și
apei, medicalizare ambulanțe; proiectare și execuție construcții civile și edilitare; lucrări de
construcții de unități de cercetare și experimentare; servicii de proiectare arhitecturală; proiectare
și execuție lucrări de îmbunătățiri funciare; validare și teste specifice pentru camere curate,
HVAC, sisteme de monitorizare, utilități (apă purificată, apă pentru uz injectabil, aer comprimat).
Data acordării inițiale: 07.12.2020
Data reînnoirii:
Valabil până la:
06.12.2023

Certificat Seria C Număr: 0157 Rev 0

Acest document este valabil insoțit de
anexă și doar în condițiile finalizării
auditului de supraveghere și vizării
anuale a prezentului certificat.

Domenii EA: 19; 28; 29; 34

Eliberat la punctul de lucru: Str. Lt. Sachelarie Visarion, Nr 63, Sector 2, București
VIZA

Valid până la:
12/2021

VIZA

Valid până la:
12/2022

VIZA

Valid până la:
12/2023

PROCERT LABORATORY este organism acreditat de Organismul de acreditare RENAR pentru certificarea sistemelor de management al
calității conform Certificatului de acreditare SM 111 si anexei însoțitoare.

Director General: Emilia VIȘAN

Emis de Organismul de certificare PROCERT LABORATORY
Sediu social: Bucuresti, sector 3, Str. Soldat Spiridon Matei, nr. 2, bl. 12, Sc.B, Et. 4, ap. 62
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 2, Str. Lt. Sachelarie Visarion, Nr 63
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Anexa la Certificat
Seria C Număr 0157 Rev 0

Denumire organizație: EDAS EXIM S.R.L.

Precizări asupra sediilor operative și activităților aferente:
Adresa sediu/
punct de lucru
Str. Banat nr. 23, sector 1,
București

Clasificare EA
Domeniu
Proiectare și execuții stații de epurare și tratare a
apei și retele de canalizare (conducte de alimentare
cu apă), sisteme la cheie și service pentru instalații
de asigurare a purității aerului și apei, medicalizare
ambulanțe; proiectare și execuție construcții civile și
edilitare; lucrări de construcții de unități de
cercetare și experimentare; servicii de proiectare
arhitecturală; proiectare și execuție lucrări de
îmbunătățiri funciare; validare și teste specifice
pentru camere curate, HVAC, sisteme de
monitorizare, utilități (apă purificată, apă pentru uz
injectabil, aer comprimat).

19; 28; 29; 34

Director General:
Emilia VISAN
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