CERTIFIKATË
Kjo çertifikatë vërteton që
Certifikimi i sistemit për menaxhim mjedisor

LORENCO & CO Sh.p.k
Rruga Dritan Hoxha, Pallati Ri 8-katesh, perballe Procredit Bank – Tiranë – Albania
(J61903071B)

Është vlerësuar në mënyrë të pavarur dhe
është konform me kërkesat e

ISO 14001:2015
Kjo Certifikatë është e zbatueshme për vargjet e mëposhtme të produktit ose shërbimeve:
Sistemet e informacionit gjeografik (GIS), fotogrametrisë, shërbime të planifikimit dhe
hartografise; marketing, trajnim dhe asistencë teknike për pajisjet e lidhura me këtë
sektor. Projektimi i infrastrukturës civile. Konsulencë inxhinierike dhe shërbime të
mbikëqyrjes në fushën e infrastrukturës civile. Ekspertizë në vlerësimet mjedisore.
Shërbime profesionale për zbatime ne pyje dhe kullota, projekte komplekse të menaxhimit
të pellgjeve ujëmbledhës, plane mbarështimi të pyjeve, kullotave, florës dhe faunës.

Nr. Çertifikatës: AL92324B
Data Regjistruese Fillestare

03 Prill 2021

Data e Çertifikatës

03 Prill 2021

Auditi Mbikqyrës në ose përpara

02 Prill 2022

Ri-çertifikimi detyrueshëm / Skadimi i certifikatës

02 Prill 2024

Kjo çertifikatë është pronë e LMS Assessments dhe
mbetet e vlefshme persa kohë i nënshtrohet auditimeve mbikqyrëse.

CERTIFICATE
This is to Certify that the
Environmental Management System of

LORENCO & CO Sh.p.k
Rruga Dritan Hoxha, Pallati Ri 8-katesh, perballe Procredit Bank – Tiranë – Albania
(J61903071B)

has been independently assessed and is compliant
with the requirements of

ISO 14001:2015
This Certificate is applicable to the following product or service ranges:
Geographic information systems (GIS), photogrametry, planning and mapping services;
marketing, training and technical assistance for the related equipment. Design of civil
infrastructure. Engineering consultancy services and works supervision in the field of civil
infrastructure. Enviromental assessment services. Professional services for forest and
pasture applications, complex watershed management projects, forest, pasture, flora and
fauna breeding plans

Certificate No.: AL92324B
Date of initial registration

03 April 2021

Date of this Certificate

03 April 2021

Surveillance audit on or before

02 April 2022

Recertification Due / Certificate expiry

02 April 2024

This Certificate is property of LMS Certifications and remains valid
subject to satisfactory surveillance audits.

