
 
 

 
 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE UE 

 

Producatorul S.C. RENANIA TRADE S.R.L., cu sediul în Tg. Mureş, str. Dezrobirii nr. 19, tel. 0265 264 656, 

fax:0265.260.906,  prin reprezentant legal, declară pe propria răspundere că echipamentul individual de 

protecţie nou descris în continuare: 

Antifoane interne reutilizabile - Categoria III 

Cod produs Denumire 

8D67 Antifoane interne de unica folosinta STILLE SOFT nelegate 

8D68 Dispenser cu antifoane interne de unica folosinta STILLE SOFT 

8D69 
Antifoane interne de unica folosinta STILLE SOFT – container de rezerva pentru dispenser cu 500 

per 

8D70 Antifoane interne de unica folosinta STILLE SOFT - pachet refill pentru dispenser cu 500 perechi 

 

la care face referire această declaraţie este în conformitate cu prevederile: 

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

si 

- Standardele europene armonizate: 

o EN 352-2:2002 - Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 2: 

Antifoane interne 

 

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

in Anexa V, din Regulamentul (EU) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție, pentru care 

s-a emis Certificatul de examinare EU de tip nr. 2754/3116/159/04/20/0192 eliberat de catre ALIENOR 

CERTIFICATION, ZA du Sanital, 21 Rue Albert Einstein, 86100 CHATELLERAULT, France, organism notificat nr. 

2754 si face obiectul procedurii de evaluare a conformitatii de tip bazata pe asigurarea calitatii 

procesului de productie (modulul D) sub supravegherea organismului notificat CCQS Certification 

Services Limited. Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 

D15 AKK1, Ireland (Organism notificat nr. 2834). 

Targu-Mures, 31.03.2021 

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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