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CERTIFICAT 
 
 

 

ISO 14001:2004 

DEKRA Certification GmbH certifică prin aceasta că 

S.C. ALUTERM GROUP S.R.L. 
 
 
 
Domeniul de certificare: 

Comercializare uși automate, uși etanșe, semietanşe şi accesorii pentru spitale, plăci policarbonat, 
trape de fum, luminatoare şi copertine. Comercializare, montaj şi service sisteme complete pentru 
acces automat şi echipamente complete pentru parcări automate. 
 
Locaţia certificată: 

Str. Ioan Pop de Cluj Nr. 2, RO-400397 Cluj-Napoca 
 
(alte locaţii ale firmei, vezi în anexă) 
 
 

 

a implementat şi menţine un sistem de management de mediu, conform standardului menţionat mai 
sus şi aplică acest sistem în mod eficace. Certificatul a fost eliberat în urma parcurgerii auditului de 
certificare, raport nr. W315R1580. 

Certificatul este valabil din 17.08.2015 până în 09.08.2018 

Nr. înregistrare certificat: 170812097/1 
 

 
 
 
 
 
Lothar Weihofen 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 17.08.2015 
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Anexa certificatului nr. 170812097/1 

 
valabil din 17.08.2015 până în 09.08.2018 
 
Certificatul vizează următoarele locaţii auditate: 

 Sediu Locaţia certificată Domeniul de certificare 

 S.C. ALUTERM GROUP S.R.L. Str. Ioan Pop de Cluj Nr. 2,  
RO-400397 Cluj-Napoca 

Fără activitate. 

 Denumirea locaţiei Locaţia certificată Domeniul de certificare 

 S.C. ALUTERM GROUP S.R.L. Str. Traian Vuia Nr. 208,  
RO-400397  Cluj-Napoca 

Comercializare uși automate, uși 
etanșe, semietanşe şi accesorii 
pentru spitale, plăci policarbonat, 
trape de fum, luminatoare şi 
copertine. Comercializare, montaj 
şi service sisteme complete pentru 
acces automat şi echipamente 
complete pentru parcări automate. 

 
 

 
 
 
 
 
Lothar Weihofen 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 17.08.2015 


