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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 

 

 

S.C. ROMIND T&G S.R.L., persoană juridică cu număr de înmatriculare la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribunalul BUCUREŞTI J23/1597/09.08.2006, cu sediul în Oraşul 

PANTELIMON, B-dul Biruinţei, nr. 162 (DN 3,km 15) jud. ILFOV, ROMÂNIA, declară pe propria 

răspundere că produsele din TABEL 

Furnizate de firma LIGHTING PROTECTION SYSTEMS FRANCE, Groupe CEMASO, SAS, BP 

80055, F-33460, Margaux Siret 521876433 RCS BDX, FRANŢA, la care se referă această declaraţie, 

corespund cerinţelor esenţiale  stabilite de art.5 al Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, 

respectă prevederile HG 622/2004 privind introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii şi este 

în conformitate cu:  

- I7-2011 „Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor;   

- GP 052-2000 „Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000V c.a. şi 1500V c.c;   

- P 118-1999 „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor”;  

- GEx 012-2015  „Ghid de buna practica pentru proiectarea instalatiilor de iluminat/proiectare in 

cladiri”; 

- C 300-1994 „Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de 

construcţii şi instalaţii aferente acestora”. 

Produsele livrate sunt identice cu modelele care au făcut obiectul examinării în vederea agrementării 

tehnice pentru care s-a emis AGREMENTUL TEHNIC cu nr. 017-05/3312-2020 de CONSILIUL 

TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII  şi care a fost avizat cu procesul verbal nr. 2-

158, din data de 22.09.2020 de Comisia de avizare nr. 2 a agrementelor tehnice în construcţii. 

 

PANTELIMON 

xx / dd.mm.yyyy 
 (nr. /data emiterii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F – 05 Rev.0 

 

 

 

CERTIFICAT DE GARANŢIE 
 

 

Produsele : din tabelul de mai jos 

 

COD ARTICOL Denumire articol um cantitate garantie 

 

 
 
SERIE:  BC 1. 15ani  

 

 

BC 1. 2ani  

 

 

beneficiaza de garantie de la data livrarii, pe perioadele mentionate in tabel, in conditiile respectarii 

instructiunilor de utilizare, manipulare, transport si depozitare prevazute in cartea tehnica. 

In perioada de garantie cumparatorul are dreptul, in mod gratuit, la inlocuirea produsului defect. 

Produsul se garanteaza pentru neconformitatile necunoscute la livrare (vicii ascunse).   

Se anuleaza garantia daca: 

• produsele se deterioreaza datorita actiunii unor factori mecanici, chimici si termici,  

• utilizarea in alte conditii decat cele prevazute in cartea tehnica; 

• neconformitatea se produce din vina cumpărătorului. 

Produsul beneficiaza de garantie cu respectarea prevederilor legii nr. 449/2003, cu modificarile si 

completarile ulterioare . 

ROMIND asigură service pentru acest produs . 

 
ATENTIE! 

In cadrul laboratorului propriu, acreditat RENAR, ROMIND T&G va oferă servicii de încercări dielectrice la 

tensiune înaltă pentru echipamente de protecţie împotriva riscului electric (detectoare de tensiune si echipamente 

electroizolante: prăjini, platforme, mănuşi, încălţăminte, siguranţe, degetare, etc.).  

 

 

 


