
 
 
TÜV Rheinland Romania este membra a concernului international TÜV Rheinland Group, unul dintre cele mai vechi 
organisme de certificare si supraveghere tehnica din Europa, cu o experienta de 140 de ani in domeniu. 
 
Principalele servicii oferite sunt cele de certificari ale sistemelor de management, certificari de personal, certificari 
produse, inspectii, certificari, expertize tehnice ale sistemelor industriale si ale componentelor acestora. asistenta pe 
parcursul intregului ciclu de viata al proiectelor.  
 
In calitate de organism notificat, suntem acreditati pentru: ascensoare si lifturi, masini, echipamente sub presiune, 
masuri de protective impotriva exploziilor (ATAX), produse pentru constructii. 
 
In ceea ce priveste domeniul constructiilor civile si industriale, al infrastructurii dar si al energiilor regenerabile, 
Compania noastra va ofera o gama vasta de servicii de inspectii, expertize tehnice, evaluari complexe ale instalatiilor 
si echipamentelor industriale, supervizare, project management pe toata durata desfasurarii proiectelor Dvs., de la 
planificare proiectului, evaluarea amplasamentului si până la dezafectarea sigură din punctul de vedere al impactului 
asupra mediului. 
 
Experţii noştri colaborează în mod regulat cu diferite organisme şi comisii responsabile pentru elaborarea de noi 
standarde şi norme. Lucrând cu noi aveți garanția faptului că primiți cele mai recente informații, permiţându-vă să 
reacţionați rapid la cerinţele pieţei şi la modificările reglementărilor, înaintea concurenței. 
 
Noi, cei care lucrăm în cadrul Diviziei de Servicii Industriale a TUV Rheinland, punem 
diversitatea pe primul loc. În funcţie de benefi ciarul serviciilor noastre înţelegem caracteristicile fi ecărei situaţii şi 
nevoile oricărei companii. De aceea vă putem oferi o mare varietate de servicii personalizate sau standardizate, 
pentru a satisface cerinţele individuale ale fi ecărui client. 
 
Misiunea TÜV Rheinland Romania este de a va ajuta sa atingeti un nivel inalt al siguranţei şi calităţii durabile, 
raspunzand provocărilor generate de interacţiunea dintre factorul uman, tehnologie şi mediul înconjurător.  
 
Calitatea construcţiei Dvs. depinde de planificarea precisă şi de execuţia caracterizată de profesionalism. Puteti 
profita de cunoştinţele expertilor nostri si experienta lor în domeniu,  pentru a îndeplini cerinţele arhitecturale cele mai 
exigente, pe cele legate de siguranţă, economie, durabilitate şi ecologie. 
 
Platforma TUVdotCOM, bazată pe Internet, vă va diferenția de concurență. Clienţii şi consumatorii pot găsi aici toate 
produsele, serviciile, companiile, certificările de sistem şi de personal care au fost testate de către TUV Rheinland. 
Beneficiați astfel de calitate și siguranță dovedite, pentru mai multă transparenţă şi încredere - cea mai bună 
documentație disponibilă oriunde în lume. Un logo memorabil pe care îl puteţi folosi în corespondența și notificările 
proprii. 
 
În ceea ce privește politicile privind dezvoltarea durabilă și utilizarea responsabilă a resurselor, conducem prin 
puterea exemplului. De aceea, din 2006, compania noastră este membră a United Nations Global Compact, pentru 
promovarea dezvoltării durabile şi pentru combatere corupţiei. 
 
Alegeţi servicii globale dintr-o singură sursă – TÜV Rheinland! 

www.tuv.ro         

http://www.tuv.ro/

