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DECLARAȚIA  DE  CONFORMITATE     Nr.       /  

 

1.  Cod unic de identificare al produsului-tip:     Betoane   certificate   clasele: 
C 8/10 ;  C12/15 ;  C16/20 ;  C18/22,5;  C20/25 ;  

C25/30;   C28/35;  C30/37;  C32/40;  C35/45;  C40/50 
 
2.  Denumire  beton  livrat  :                                                  
    (Clasa beton /Dmax agregat/Tasare/Tip ciment) 
 
 
3.    Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică 
armonizată aplicabilă(asa  cum  este  prevăzut  pe  certificat ): 
 

Beton destinat structurilor turnate in situ si structurilor prefabricate  
pentru cladiri si constructii ingineresti   

 
4.  Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului 

SC CAPITALIST PRODCOM SRL  , loc Astileu nr. 75/F , jud Bihor , 
                               Statia de betoane:str. Horea , F.N., Huedin ,jud. Cluj 
 

 5.  Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat : 
                                Ing.  LAZA MARIA – telefon : 0745 / 502524 
 

6.   Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru 
construcții :   3 (voluntar) 
 
7.  În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard 
armonizat:   SC RAD CERT  SRL BUCURESTI , numar de identificare : 2293  ,   a efectuat  :  inspectia  
inițiala a fabricii și  controlului producției în fabrica , in cadrul  sistemului: 
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 și a emis Certificatul de 

conformitate   nr.  199 P 
 
8. Performanța declarată 
 

Conform   CERTIFICAT  DE  CONFORMITATE  NR. 199P  
 
 

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la 
punctul 8 .Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la 
punctul 4 

 
Semnată  pentru și în numele fabricantului de către: 

Ing. LAZA MARIA – Reprezentant autorizat 
                                                                           (numele și funcția) 
 
 
 
 
            HUEDIN –                                                                        ……………………… 
            (locul și data emiterii)                                                                                 (semnătura) 

 
 

       Prezenta declaratie de conformitate  este valabila incepand cu data de  04.05.2015 si este in conformitate cu valabilitatea certificatului 
emis. 
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