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Certificat de Aprobare

Daniel Oliva Marcilio de Souza

Area Operations Manager - South Europe

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

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

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register (Romania) (Srl), 31 Iancului Ave, 3 Floor, 2 District, 021716 Bucharest, Romania for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 
Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Acest certificat atestă că Sistemul de Management al:

ELBA SA
Str. Paul Morand, Nr. 135, 300538 Timisoara, România

A fost aprobat de către Lloyd's Register în conformitate cu următoarele standarde:

ISO 14001:2015
Număr de aprobare: ISO 14001 – 0040446

Aprobarea este aplicabilă următorului domeniu:

Activităţi on-site incluzând şi fiind asociate cu: proiectare, dezvoltare, producție, aprovizionare, comercializare și servicii pentru 
corpuri de iluminat autovehicule.
Proiectare, dezvoltare, producţie, vânzare şi service pentru:
- Corpuri de iluminat industriale şi pentru medii speciale, ambientale şi arhitecturale, pentru amenajări interioare;
- Corpuri de iluminat pentru dirijarea circulaţiei;  
- Sisteme şi instalaţii de iluminat de interior şi exterior;
- Echipament şi aparataj electric;
- Matriţe, scule şi verificatoare;
- Linii electrice aeriene sau în cablu cu tensiuni între 0,4 – 20 kV și  posturi de transformare.


