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SISTEME DE MANAGEMENT / CERTIFICARI

Principalele direcții stabilite de S.C. ELTRA LOGIS S.R.L. ţinteşte deplina satisfacere a aşteptărilor 
clientilor și  a părților interesate, cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor aplicabile domeniului în 
care activează prin îmbunătăţirea continuă şi ascendentă a Sistemului de Management Integrat al 
Calităţii și Mediului certificat în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Principalul ingredient al succesului S.C. ELTRA LOGIS S.R.L.  este constituit de o echipă profesionistă, 
bine armonizată, care de-a lungul timpului a reuşit să îşi păstreze abordarea strategică şi coerentă, 
precum şi spiritul inovator prin  creșterea siguranței și calitătii serviciilor oferite.
Pentru indeplinirea conditiilor impuse de normele si reglementarileinternationale aplicabile in domeniu de 
activitate certificat  a obtinut urmatoarele certificari si autorizari :

Certificare a Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu  ISO 9001 :2015 certificat emis de 
SRAC CERT;

Licenta pentru activitatii conexe transportului rutier. Activitatii de intermendiere a operatiunilor de transport 
rutier contra cost-Licenta seria CI nr. 0009926/06.02.2019, emisa de ARR  ARGES 

S.C. ELTRA LOGIS S.R.L.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Certificare a Sistemului de Management al Mediului in conformitate cu  ISO 14001 :2015 certificat emis de 
SRAC CERT;
 

Licenta seria CI nr.  

0009926/06.02.2019 



SISTEME DE MANAGEMENT / CERTIFICARI

Principalele direcții stabilite de S.C. ELTRA LOGIS S.R.L. ţinteşte 
deplina satisfacere a aşteptărilor clientilor și  a părților interesate, cu 
respectarea legislaţiei şi a reglementărilor aplicabile domeniului în 
care activează prin îmbunătăţirea continuă şi ascendentă a Sistemului 
de Management Integrat al Calităţii și Mediului certificat în 
conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2015 și ISO 
14001:2015.
Principalul ingredient al succesului S.C. ELTRA LOGIS S.R.L.  este 
constituit de o echipă profesionistă, bine armonizată, care de-a lungul 
timpului a reuşit să îşi păstreze abordarea strategică şi coerentă, 
precum şi spiritul inovator prin  creșterea siguranței și calitătii 
serviciilor oferite.
Pentru indeplinirea conditiilor impuse de normele si 
reglementarileinternationale aplicabile in domeniu de activitate 
certificat  a obtinut urmatoarele certificari si 
autorizari :

Certificare a Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu  
ISO 9001 :2015 certificat emis de SRAC CERT;

Licenta pentru activitatii conexe transportului rutier. Activitatii de 
intermendiere a operatiunilor de transport rutier contra cost-Licenta 
seria CI nr. 0009926/06.02.2019, emisa de ARR  ARGES 

S.C. ELTRA LOGIS S.R.L.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Certificare a Sistemului de Management al Mediului in conformitate cu  
ISO 14001 :2015 certificat emis de SRAC CERT;
 

Licenta seria CI nr.  

0009926/06.02.2019 
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