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CERTIFICATUL 
SISTEMULUI DE 
MANAGEMENT 
Numărul certificatului: 
196023-2016-AE-ROU-RvA 

Data iniţială: 
30 aprilie 2007 

 

Valabilitate: 
14 decembrie 2020 - 14 decembrie 2023 

 
Se certifică faptul că sistemul de management al 

ROMINSERV S.R.L., a company of KMG 
International 
Piața Presei Libere, nr. 3-5, RO 013702, București, Sector 1, România 
şi sediile menţionate în Anexa ce însoţeşte acest Certificat  
 
 
Este conform cu cerinţele standardului privind Sistemele de Management de Mediu: 
ISO 14001:2015 
 
 
Acest certificat este valabil pentru următorul domeniu de activitate: 
Servicii complete de mentenanță industrială și reparații planificate.   
Retehnologizarea fabricilor, modernizare și proiecte la cheie de dezvoltare 
industrială (inginerie, achiziții, construcții, management).    
Comerț cu materiale de constructii, piese de schimb și echipamente 
industriale.    
Servicii de proiectare și inginerie a echipamentelor industriale (inclusiv 
execuție și testare de echipamente și unități electrice de joasă și medie 
tensiune).    
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. 
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Anexa la Certificat 
 
ROMINSERV S.R.L., a company of KMG International 
Sediile incluse în certificare sunt următoarele: 

Denumirea Sediului Adresa Sediului Domeniul de Activitate al Sediului 
ROMINSERV S.R.L., a company 
of KMG International 

Bd. Navodari, Nr. 1-283, RO 905700, 
Navodari, Jud. Constanta, Romania 

Servicii complete de mentenanță 
industrială și reparații planificate.   
Retehnologizarea fabricilor, modernizare 
și proiecte la cheie de dezvoltare 
industrială (inginerie, achiziții, 
construcții, management). Comerț cu 
materiale de constructii, piese de schimb 
și echipamente industriale. Servicii de 
proiectare și inginerie a echipamentelor 
industriale (inclusiv execuție și testare 
de echipamente și unități electrice de 
joasă și medie tensiune). Lucrări de 
construcții a proiectelor utilitare pentru 
fluide. 

ROMINSERV S.R.L., a company 
of KMG International 

Str. Valeni, Nr. 146, RO 100132, 
Ploiesti, Jud. Prahova, Romania 

Servicii complete de mentenanță 
industrială și reparații planificate.   
Retehnologizarea fabricilor, modernizare 
și proiecte la cheie de dezvoltare 
industrială (inginerie, achiziții, 
construcții, management). Comerț cu 
materiale de constructii, piese de schimb 
și echipamente industriale. Servicii de 
proiectare și inginerie a echipamentelor 
industriale (inclusiv execuție și testare 
de echipamente și unități electrice de 
joasă și medie tensiune). Lucrări de 
construcții a proiectelor utilitare pentru 
fluide. 

ROMINSERV S.R.L., a company 
of KMG International 

Piața Presei Libere, nr. 3-5, RO 
013702, București, Sector 1, 
România 

Servicii complete de mentenanță 
industrială și reparații planificate.   
Retehnologizarea fabricilor, modernizare 
și proiecte la cheie de dezvoltare 
industrială (inginerie, achiziții, 
construcții, management). Comerț cu 
materiale de constructii, piese de schimb 
și echipamente industriale. Servicii de 
proiectare și inginerie a echipamentelor 
industriale (inclusiv execuție și testare 
de echipamente și unități electrice de 
joasă și medie tensiune). Lucrări de 
construcții a proiectelor utilitare pentru 
fluide. 

 

  
 

 
 


