




® TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. 
Institutul Tehnic şi de Testare în Construcţii din Praga 
Laborator de testare acreditat, organ autorizat, organ notificat, organ de evaluare tehnică, organ de certificare, organ de 

inspecţie. Prosecka 811/76a, 190 00 Praga 9 - Prosek, Republica Cehă 

Organul de certificare al produsului 
Filiala 0500 - Predmëfice nad Labem 

eliberează 

CERTIFICAT 
Nr. 050-020878 

pentru produsului: 
Angrenaj fibră de sticlă M 145, M 160 

solicitant: 

SAINT-GOBAIN ADFORS s.r.o. 
INo: 00012661 

adresa: Sokolovska 106, 570 21 Litomysl 

fabrică: SAINT-GOBAIN ADFORS s.r.o. 

adresă: Sokolovskë 106, 570 21Litomyël 

comandă: Z050150001 

Plan certificare 3 conform CSN EN ISO/IEC 17067 inclusiv prelevare şi testare mostre produs şi evaluare 
control producţie în fabrică şi supervizare prin evaluare FPC şi testare mostre prelevate în fabrică. 

Organul de certificare confirmă prin acest certificat următoarele: 

• Performanţele mostrelor produsului sunt conforme cu cerinţele specificaţiei tehnice: 

• ETAG 004 – GHID PENTRU APROBARE TEHNICĂ EUROPEANĂ A SISTEMELOR COMPOZIT DE 

IZOLARE TERMICĂ EXTERNĂ CU EXECUŢIE (Ediţia 2000, Modificat 2013) articolul 5.6., 6.6., anexa 

C 3 (3.1., 3.2., 3.3., 3.4). 

• Controlul producţiei în fabrică respectă documentaţia tehnică relevantă şi asigură că produsele puse pe 
piaţă respectă condiţiile prevăzute de specificaţia tehnică de mai sus. 

Prezentul certificat face referire la Raportul Certificării produsului nr. 050-020877 din 12 martie 2015, 

eliberat de Institutul Tehnic şi de Testare în Construcţii din Praga - filiala Predmërice nad Labem, care s-a 

predat solicitantului. Raportul include încheierea constatărilor şi termenii de validitate ai certificatului. 

Certificatul prezintă o anexă (1 pagină), ce face parte integrantă din acest certificat.  

Pfedmëfice nad Labem, 12. martie 2015                    Certificatul este valid până la 31.03.2018 

Ştampila organului de certificare 

Ştampilă aplicată 

 

/ss indescifrabilă/ 

Ing. Vladislav Kadlecek CSc. 

Director adjunct organ de certificare  



® TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. 
Institutul Tehnic şi de Testare în Construcţii din Praga 
Laborator de testare acreditat, organ autorizat, organ notificat, organ de evaluare tehnică, organ de certificare, organ de 

inspecţie. Prosecka 811/76a, 190 00 Praga 9 - Prosek, Republica Cehă 

Anexa la certificatul nr. 050-020878 

Condiţii de validitate şi folosirea certificatului: 

1. Certificatul de conformitate se va folosi doar în scopurile pentru care a fost eliberat. 

2. Prezentul certificat nu înlocuieşte documentele eliberate de organul autorizat conform 
Decretului Guvernamental nr. 163/2002 Coll., aşa cum a fost modificat, sau de 
organul notificat conform regulamentului 305/2011/EU al Parlamentului European şi 
consiliului aşa cum a fost modificat; 

3. Produsul certificat trebuie să fie permanent conform specificaţiei tehnice. 

4. Titularul certificatului are obligaţia: 
a) Să informeze organul de certificare cu privire la orice modificări: modificarea 

produsului, procesul de producţie, materialele şi/sau modificările controlului 
producţiei în fabrică ce influenţează conformitatea produsului; 

b) Să informeze organul de certificare cu privire la orice modificări referitoare la 
dreptul de proprietate, structură sau management; 

c) Să înregistreze orice plângeri cu privire la nerespectarea de către produsul 
certificat a condiţiilor şi specificaţiei tehnice; 

d) Să ia măsurile necesare pentru a elimina neconformitatea şi a înregistra acţiunile 
întreprinse; 

e) Să efectueze înregistrări cu privire la plângerile menţionate mai sus puse la 
dispoziţia organului de certificare la cerere; 

f) Să permită organului de certificare să supervizeze continuu pe durata validităţii 
certificatului. 

5. Organul de certificare reevaluează produsul în cazul modificării specificaţiei tehnice, în 
cazul modificărilor ce afectează performanţele produsului sau în caz de modificări 
semnificative ale dreptului de proprietate, structurii sau managementului. 

6. Validitatea prezentului certificat face obiectul unei evaluări favorabile a rezultatelor 
supervizării din Rapoartele de supervizare ale organului de certificare care sunt 
predate titularului certificatului. 

7. Solicitantul are drept de contestare a acestui certificat la TZUS Praga, departamentul de control 
al calităţii în termen de 15 zile de la primirea acestui certificat. 

Această anexă face parte integrantă din certificatul nr. 050-020878.
 

 

 

 

 

 
 

 

Pfedmërice nad Labem,  
12. martie 2015 Ing. Vladislav Kadlecek, CSc. 

/ss indescifrabilă/ 

Ing. Vladislav Kadlecek CSc. 
Director adjunct organ de certificare 
 

Ştampila organului de certificare 

Ştampilă aplicată 
 


