
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC 

  
Firma producătoare: 

 S.C. ROMBUL TRADE S.R.L. 

  
cu sediul în    

Bd. I.C. Brătianu nr. 45, Spațiul C 29, jud. Constanța, cod postal 900263, România, Tel: 785229902,  Fax: 

785229902, e-mail: roxana.lungu@rgroup.ro; înregistrată la Camera de Comerţ cu Nr. 

J/13J1897/27.08.2015; C.U.I.: RO 30755680 
 
Declarãm pe proprie rãspundere cã produsele noi furnizate din modelul de EIP descris mai jos: 
 

Îmbrăcăminte antistatică, ignifugă şi antichimică, model PANTER - Costum salopetă format din jachetă 

model PANTER 01 şi pantaloni-talie model PANTER 02 sau pantaloni cu pieptar model PANTER 03   

 
 sunt în conformitate cu :  

- prevederile din Directiva europeană directiva europeană 89/686/CEE amendată prin directivele 

93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CE corespunzătoare EIP care nu sunt de concepţie simplă, specificate la art. 

8 alin. (2), respectiv prevederile din HG nr. 115/2004 cu modificările ulterioare, corespunzătoare EIP 

prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), cerinţele esenţiale de securitate şi sãnãtate corespunzătoare tipului de 

produs şi domeniului de utilizare indicat în fişa de informaţii furnizată de producător/instrucţiuni pentru 

utilizatori  

- standardele române care transpun standarde europene armonizate: 

- SR EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008) –toate cerinţele 

- SR EN ISO 11612:2015 (EN ISO 11612:2015) – litere de cod şi niveluri de performanţă „A1 +A2 B1 

C1 F1” 

- SR EN 13034+A1:2010 (EN 13034:2005+A1:2009) – îmbrăcăminte de protecţie antichimică  tip 6 

- SR EN ISO 13688:2013 (EN ISO 13688:2013) – toate cerinţele  

  

 
 Produsele livrate sunt identice cu modelul care a făcut obiectul certificării prin "examinare EC de tip" 
prevăzute în art. 10 al Directivei europene 89/686/CEE, amendată sau în secţiunea a 3-a a HG nr. 115/2004, 

pentru care s-a emis Certificatul de examinare EC de tip Nr. 3346/EIP/ 09.03.2018 de cãtre organismul de 
certificare notificat: 

din cadrul INCDPM Bucureşti 
B-dul Ghencea nr. 35 A 

  Sector 6, Bucureşti. 
(organism notificat cu nr. 2756) 

Emisă la Constanţa 

Data: 09.03.2018 
 

Director general   

Rodev Emil Nikolov 
 
Prezenta declaraţie este valabilã şi pentru lotul............. format  din........................ livrat la data de 
...................................................... 
 

Responsabil livrare 
 


