
 
 

 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE UE 

Producatorul S.C. RENANIA TRADE S.R.L., cu sediul in Tg. Mures, str. Dezrobirii nr.19, cod postal 

540240, tel. 0265 264 817, fax:0265.260.906, prin reprezentant legal, declara pe propria 

raspundere ca echipamentul individual de protectie nou descris in continuare: 

Manusi de protectie impotriva riscurilor chimice 

Categoria III 

Cod produs Denumire 

2C42 NEW NITRIL 

la care face referire aceasta declaraţie este in conformitate cu prevederile: 

➢ Regulamentului (UE) 2016/425 din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de 

protectie si 

➢ Standardele europene armonizate: 

✓ EN 420: 2003+A1: 2009 - Manusi de protectie. Cerinte generale si metode de 

incercare 

✓ EN 388: 2016 – Manusi de protectie impotriva riscurilor mecanice - niveluri de 

performanta 4001X 

✓ EN ISO 374-1:2016 - Manuși de protectie impotriva substantelor chimice si 

microorganismelor periculoase. Partea 1: Cerinte de terminologie si 

performanta pentru riscurile chimice 

✓ EN ISO 374-5:2016 – Manusi de protecție impotriva substantelor chimice si a 

microorganismelor periculoase. Partea 5: Cerinte de terminologie si 

performanta pentru riscurile microorganismelor 

✓ Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 

27 octombrie 2004 privind materialele si obiectele destinate sa vina in contact 

cu produsele alimentare 

 

Produsele sunt identice cu modelul care a facut obiectul certificarii prin examinare UE de tip 

prevazuta in Anexa V, din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al 

Consiliului privind echipamentele individuale de protecție, pentru care s-a emis Certificatul 

de examinare EU de tip nr. 2777/10704-04/E02-01 eliberat de catre SATRA Technology Europe 

Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (Organism notificat No. 2777). 

TG.MURES, 06.11.2020 

DIRECTOR GENERAL 

Florentina Taudor 

 

Prezentul document este valabil și circulă în formă electronică, având încorporată, atașată 

sau asociată logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat 

nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv 

securizat de creare a semnăturii electronice. Îndeplinind aceste conditii, prezentul document 

este asimilat cu înscrisul sub semnătură privată, atât în ceea ce privește condițiile cât și în 

ceea ce privește efectele sale – potrivit art. 5 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura 

electronică. 
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