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DECLARAȚIA  DE  PERFORMANȚĂ   Nr. ……../……….. 

 

1.    Cod unic de identificare al produsului-tip:     Betoane   certificate   clasele: 
                C 8/10 ; C12/15 ; C16/20 ; C20/25 ; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50               
 
2.  Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru 
construcții  (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul .4):    proba  nr…….. /201 
 
3.    Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu 
specificația tehnică armonizată aplicabilă( astfel cum este prevăzut de fabricant): 
 

Betoane pentru constructii  fabricate conform CP 012/1-2007   
 

4.  Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului( astfel cum se 
solicită în temeiul articolului 11 alineatul 5): 

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

 5.  (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat (al cărui mandat    acoperă 
atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011): 

                Ing.  LAZA MARIA – telefon : 0745 / 502524 
 

6.   Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru 
construcții ( astfel cum este prevăzut în anexa V):   3 
 
7.  În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard 
armonizat:   SC ALL CERT PRODUCT  SRL BUCURESTI , numar de identificare : 2232  ,   a efectuat  :  
inspectia  inițiala a fabricii și  controlului producției în fabrica , in cadrul  sistemului: 

 
3 

 
 și a emis 

Certificatulpentru controlul productiei in fabrica  nr.  00125-3:2011 
 
8. Performanța declarată 
 

Conform  Raport de incercari betoane - RIB nr.     / 
 
 

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) 
 
            .................................                                                                             ……………………… 
            (locul și data emiterii)                                                                                 (semnătura) 

 
 

Prezenta declaratie de performanta este valabila incepand cu data de  01.07.2013 si este in conformitate cu valabilitatea certificatului emis. 
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