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CERTIFICAT 

 

ISO 9001:2015 
DEKRA Certification GmbH certifică prin aceasta că organizația 

VERLA S.R.L. 
 
 
 
Domeniul de certificare: 
Vânzare en-gros şi cu amănuntul de materiale şi echipamente pentru industria publicitară. 
Vânzare en-gros şi cu amănuntul de materiale pentru decorațiuni interioare (tapet, folii autoadezive 
decorative, folii geamuri). Servicii către populație tip copy center (execuție lucrări de decupare, tăiere 
cutter-plotter, personalizări, transfer termic, printare mic şi mare format). 
 
Locaţia certificată: 
Str. Traian Nr.86-88, 400026 Cluj-Napoca, România 
 
(alte locaţii ale firmei, vezi în anexă) 
 
 
 

 

a implementat şi menţine un sistem de management al calităţii, conform standardului menţionat mai 
sus  şi aplică acest sistem în mod eficace. Certificatul a fost eliberat în urma parcurgerii auditului de 
certificare, raport nr. W220R2334.   

Nr. înregistrare certificat: 100112021/3 
Valabilitatea certificatului anterior: 16.01.2021 
 
 

Certificatul este valabil din: 24.02.2021  
Certificatul este valabil până în: 16.01.2024 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 24.02.2021 
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Anexa certificatului nr. 100112021/3 
 
valabil din 24.02.2021 până în 16.01.2024 
 
Certificatul vizează următoarele locaţii / companii auditate: 

 Sediu social Locaţia certificată Domeniul de certificare 
 VERLA S.R.L. Str. Traian nr. 86-88,  

400046 Cluj-Napoca, România 
Vezi pagina 1 

 la următoarele locații / la companiile din următoarele 
locații  

Domeniul de certificare 

1.  VERLA S.R.L. Str. Corneliu Coposu Nr.41,  
400235 Cluj Napoca, România 

Vânzare en-gros şi cu amănuntul de 
materiale şi echipamente pentru industria 
publicitară. 
Vânzare en-gros şi cu amănuntul de 
materiale pentru decorațiuni interioare 
(tapet, folii autoadezive decorative, folii 
geamuri). Servicii către populație tip copy 
center (execuție lucrări de decupare, tăiere 
cutter-plotter, personalizări, transfer termic, 
printare mic şi mare format). 

2.  VERLA S.R.L. Str. Măceşului Nr. 2, Corp A, Bl. C3, 
400444 Cluj Napoca, România 

Vânzare en-gros şi cu amănuntul de 
materiale şi echipamente pentru industria 
publicitară. 
Vânzare en-gros şi cu amănuntul de 
materiale pentru decorațiuni interioare 
(tapet, folii autoadezive decorative, folii 
geamuri). 

3.  VERLA S.R.L. Calea Vitan nr. 238,  
031301 Bucureşti, România 

Vânzare en-gros şi cu amănuntul de 
materiale şi echipamente pentru industria 
publicitară. 
Vânzare en-gros şi cu amănuntul de 
materiale pentru decorațiuni interioare 
(tapet, folii autoadezive decorative, folii 
geamuri). 

 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 24.02.2021 


