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FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

	 Capitolul	următor	tratează	furtunurile	și	
accesoriile	PSI	respectiv:	racorduri,	reducții,	țevi	
de	refulare,	distribuitoare,	sorburi,	colectoare	și	
chei	pentru	racorduri.	Toate	accesoriile	de	mai	sus	
servesc	scopului	de	a	transporta	apa	de	la	o	sursă	
către	locația	incendiului	și	toate	se	supun	acelorași	
reguli	generale.

	 Din	punct	de	vedere	al	construcției,	
accesoriile	se	împart	în:

							-	Simple	(alcătuite	dintr-o	singură	
componentă.	Exemplu:	racordul	fix	tip	C)

							-	Compuse	(alcătuite	din	mai	multe	
componente.	Exemplu:	furtunul	de	refulare	
=	racorduri	+	furtun	+	legătură	+	manşon	de	
protecție).

	 Toate	accesoriile	PSI	folosite	în	
România	au	4	dimensiuni	(din	punct	de	vedere	al	
diametrului):

       1. Tip A = 110 mm sau 4”;
       2. Tip B = 75 mm sau 3”;
       3. Tip C = 52 mm sau 2”;
       4. Tip D = 25 mm sau 1”.

	 Există	și	dimensiuni	intermediare	precum	
2”	și	½	sau	3”	și	½,	însă	acestea	sunt	populare	
în	alte	țări	precum	Grecia	sau	Marea	Britanie,	
în	România	fiind	considerate	atipice	și	foarte	rar	
întâlnite.

	 În	funcție	de	scopul	lor,	accesoriile	PSI	se	
clasifică	astfel:

       1. Furtunurile	pentru	sisteme	de	hidranți	
interiori,	care	necesită	avizare	conform	EN	14540;

       2. Furtunurile	pentru	stins	incendii	(mașini	
de	pompieri,	motopompe	etc),	cu	sau	fără	înveliș	

extern	de	protecție,	pentru	care	nu	există	decât	
diverse	standarde	naționale	ale	statelor	membre	
UE.	

       3. Racordurile fixe,	care	fac	legătura	sursei	
de	apă	(conducta)	cu	furtunul	de	refulare;

       4. Racordurile înfundate,	care	izolează	
sursele	de	apă	și	previn	scurgerile;

       5. Racordurile de refulare,	care	sunt	
necesare	în	producția	rolelor	de	furtun;

       6. Reducţiile,	care	sunt	necesare	în	situația	
în	care	se	dorește	conectarea	a	două	accesorii	de	
dimensiuni	diferite;

       7. Țevile de refulare,	care	sunt	necesare	
pentru	aruncarea	jetului	de	apă	de	la	distanță	pe	
focarul	deschis	și	care	necesită	certificare	conform	
EN	15182:2007;

       8. Distribuitoarele,	care	au	rolul	de	a	împărți	
apa	care	vine	dintr-o	sursă	singulară	către	mai	
multe	ieșiri	(2	sau	3);

       9. Sorburile, care	au	scopul	de	a	ține	în	afara	
circuitului	impuritățile	din	apă	în	situația	în	care	
această	este	absorbită	dintr-o	sursă	naturală	(lac)

       10. Cheile pentru racorduri,	care	sunt	
necesare	cuplării/decuplării	racordurilor	PSI	cu	o	
forță	suficientă.

	 Modul	de	cuplare	al	tuturor	accesoriilor	
PSI	se	realizează	prin	racorduri,	sistemul se 
numește STORZ și	este	în	conformitate	cu	
standardele	germane.	Există	și	alte	tipuri	de	
prindere	ale	racordurilor	însă	acestea	variază	de	la	
o	țară	la	altă.
 
	 În	România,	doar	tipul	STORZ	este	folosit.	

4.1.1 - CLASIFICAREA ACCESORIILOR PSI
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Furtun certificat pentru a se folosi la 
sistemele de hidranţi interiori.

Furtun certificat pentru a se folosi la 
utilaje de stins incendii.

FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

Racord înfundat certificat. Reducţie C-D certificată.

Cheie pentru racorduri STORZ 
certificată.

Colector A-BB certificat.

Ţeavă de refulare tip C certificată.
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FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

	 Dintre	toate	accesoriile	PSI,	doar	
furtunurile	pentru	sistemele	de	hidranți	interiori	
și	țevile	de	refulare	se	supun	unor	standarde	
armonizate	tip	EN	(European	Norm),	respectiv	EN	
14540:2014	și	EN	15182:2007.

	 Furtunurile	pentru	stins	incendii,	
racordurile,	reducţiile,	etc.	nu	au	standarde	
armonizate.	Ele	pot	fi	certificate	în	conformitate	
cu	diverse	standarde	naționale	cum	ar	fi	MSZ	în	
Ungaria,	DIN	în	Germania,	PN	în	Polonia	sau	BS	
în	Marea	Britanie.

	 În	România,	conform	OMAI	88/2012	sunt	
acceptate	atât	produsele	care	au	un	certificat	
de	tip	EN	cât	și	cele	care	au	certificări	conform	
normelor	naționale	din	diverse	state	membre	UE	și	
se	comercializează	legal	în	acele	țări.

	 Obținerea	de	certificate	pentru	diversele	
accesorii	PSI	presupune	aceiași	pași	ca	în	cazul	
stingătoarelor	sau	al	sistemelor	de	hidranți	interiori:

							1.	Firma	producătoare	proiectează și 
produce un prototip	de	accesoriu	care	să	fie	în	
conformitate	cu	un	standard	european	sau	național	
al	unui	stat	membru	UE;
							2.	Respectivele	prototipuri	sunt	testate de un 
laborator acreditat;

							3.	În	situația	în	care	mostrele	testate	
satisfac	cerințele	standardelor,	certificatele de 
conformitate sunt emise;
							4.	În	majoritatea	cazurilor,	controlul 
producției în fabrică (FPC)	este	auditat	anual	de	
reprezentanți	ai	laboratorului	acreditat	pentru	a	
se	asigura	că	producătorul	respectă	procedurile	/	
documentele	/	materialele	declarate;
							5.	În	baza	documentației	existente,	societatea	
comercială	din	România	care	produce	și/
sau	importă	respectivele	accesorii	PSI	face	
introducerea pe piață în conformitate cu 
prevederile OMAI 88/2012.   

	 Valabilitatea	certificatelor	obținute	de	
producători	se	menține	atâta	vreme	cât:

       1. Termenul de expirare al documentelor nu 
este depășit;
       2. Rapoartele de audit anuale ale 
controlului producției în fabrică sunt favorabile 
în	sensul	că	se	stabilește	că	producătorul	folosește	
materialele	declarate	si	procedurile	de	producție	
impuse	de	standarde,	totul	în	cadrul	unui	sistem	de	
management	al	calității	funcțional.	Altfel	spus,	rolul	
auditului	anual	este	de	a	stabili	dacă	produsele	de	
serie	corespund	cu	prototipurile	testate	inițial	în	
laborator.

4.1.2 - PROCEDURA DE AVIZARE A ACCESORIILOR PSI

Certificat al unui furtun de refulare (fragment).
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FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

Certificat al unei ţevi de refulare (fragment).

Certificat a mai multor tipuri de racorduri STORZ (fragment).
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FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

	 Spre	deosebire	de	stingătoare	și	sisteme	
de	hidranți	interiori,	accesoriile	PSI	nu	au	rețete	
de	preparare	în	sensul	asamblării	de	diverse	
componente	(deși	acest	lucru	este	parțial	adevărat	
în	cazul	accesoriilor	compuse),	ci în sensul 
materialelor folosite și al procedeelor de 
producție.

	 Chiar	dacă	accesoriile	PSI	au	caracteristici	
tehnice	similare	(toate	racordurile	PSI	sunt	
aproximativ	identice	indiferent	de	producător),	
producătorii	pot	avea	tehnici	diferite	de	producție	și	
pot	folosi	materiale	de	diverse	calități.

	 Astfel,	unele	accesorii	pot	avea	
performanțe	net	superioare	celor	minime	impuse	
în	ceea	ce	privește	rezistența,	duritatea,	masa,	
etc.	De	exemplu,	există	furtunuri	certificate	pentru	

o	presiune	de	lucru	de	15	bari,	la	fel	cum	există	
pentru	20,	25,	30	de	bari	etc.

	 Din	acest	motiv	putem	afirma	și	în	cazul	
accesoriilor	că	fiecare	în	parte	este	unic. La fel ca 
în cazul stingătoarelor, există tip și model.

	 Tipul	este	categoria	principală	din	care	
un	anumit	model	face	parte.	Se	citește	corect	
“Tip	furtun	de	refulare	C	pentru	hidranți	interiori,	
model	Bodtech	C52”.	Denumirile	distincte	ale	
modelelor	sunt	folosite	pentru	a	face	diferențierea	
între	produse	care	sunt	de	același	tip	(însă	
sunt	fabricate	de	producători	diferiți)	si	care	pot	
avea	performanțe	tehnice	de	asemenea	diferite.	
Aceste	informații	sunt	listate	în	certificatele	de	
conformitate	ale	produselor	și	în	anexele	tehnice	
ale	acestora.

4.1.3 - REȚETA FIECARUI PRODUS

Specificaţiile tehnice ale furtunului de refulare (fragment din certificat).
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FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

Desen tehnic al unui racord SRORZ.

Desen tehnic al unei ţevi de refulare.

Desen tehnic al unui colector A-BB.
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FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

 DN	=	diametrul	nominal	al	accesoriilor	PSI	
(tip	A,	B	C	și	D	sau	110,	75,	52	și	25	mm);

 Presiunea de lucru (PN)	=	presiunea	la	
care	accesoriile	funcționează.	

 Presiunea de spargere	=	presiunea	la	
care	furtunul	de	refulare	cedează.	Aceasta	trebuie	
să	fie	minim	2,5	x	presiunea	de	lucru.

 Temperatura de lucru (TS) =	plaja	de	
temperaturi	în	care	accesoriile	funcționează	în	
parametri	optimi.	

 Codul componentelor =	este	de	obicei	
numărul	desenului	tehnic	al	respectivului	produs	
sau	numele	cu	care	este	înregistrat	în	certificatul	
de	conformitate.	

 MPa	=	Mega	Pascal.	1	Mpa	=	10	bari.

 Marcajul reducţiei	=	un	marcaj	de	tipul	“	
B75-C52	2017	BOD	MSZ	1092		”	înseamnă:
       
							-	B75	–	C52	=	reducție	de	la	75	mm	tip	B	la	52	
mm	tip	C;
							-	2017	=	anul	de	fabricație;
							-	BOD	=	indicativ	producător;
							-	MSZ	1092	=	standardul	de	referință	cu	care	
reducția	este	în	conformitate.

 Marcajul racordului	=	un	marcaj	de	tipul	
“C-52	2019	BOD	MSZ	1092”	înseamnă:

							-	C-52	–	racord	tip	C,	diametru	52	mm;
							-	2019	–	anul	de	fabricație;
							-	BOD	–	indicativul	producătorului;
							-	MSZ	1092	–	standardul	de	referință	cu	care	
componenta	este	în	conformitate.

 Marcajul furtunului de refulare pentru 
sisteme de hidranți interiori	=	un	marcaj	de	tipul	
“EN	14540:2014-52-1,5(15)	2017	20m	–	DW-DOP.	
Nr.	2859/2017”	înseamnă:

							-	EN	14540:2014	–	standardul	pentru	furtun	
plat	compatibil	cu	sistemele	de	hidranți	interiori;
							-	52	–	diametrul	nominal	al	furtunului	de	
refulare;
							-	1,5	(15)	=	presiunea	maximă	de	lucru	a	
furtunului	1,5	MPa	sau	15	bari;
							-	2017	–	anul	producției;
							-	20	m	=	lungimea	rolei	de	furtun;
							-	DW-DOP.	Nr.	2859/2017	=	numărul	de	
referință	al	certificatului	de	conformitate;
							-	La	toate	acestea	se	adaugă	și	informațiile	
despre	firma	producătoare	(logo,	denumire,	date	
de	contact).

 Marcajul furtunului de refulare pentru 
stins incendii	=	un	marcaj	de	tipul	“W-75-20-LA	
2017	20	m	Nr.	1944/2014”	înseamnă:

							-	W-75-20-LA	–	modelul	furtunului	de	refulare	
unde	W	=	water	(furtun	pentru	stins	incendii)	și	75	
=	diametrul	nominal;
							-	2017	–	anul	producției;
							-	20	m	=	lungimea	rolei	de	furtun;
							-	Nr.	1944/2014	=	numărul	de	referință	al	
certificatului	de	conformitate;
							-	La	toate	acestea	se	adaugă	și	informațiile	
despre	firma	producătoare	(logo,	denumire,	date	
de	contact).

 Marcajul țeavii de refulare =	un	marcaj	
de	tipul	“FOG/JET/SHUT	EN	15182-3:2007	2”	
PN16	JC”	înseamnă:

							-	SHUT/JET/FOG	–	pozițiile:	“închis/deschis	
jet	de	apă/	deschis	perdea	de	apă”;
							-	EN	15182-3:2007	–	standardul	de	referință	
pentru	țevile	de	refulare	perdea/jet;
-								2”	–	diametrul	racordului	și	furtunului	
compatibile	pentru	respectiva	țeavă	de	refulare;
							-	PN16	–	presiunea	de	lucru;
							-	JC	–	indicativul	producătorului.

4.1.4 - DEFINIȚII ȘI MARCAJE
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Marcaje ale unei ţevi de refulare certificate.

Marcaj al unei reducţii 
certificate.

Marcaj al unei chei STORZ certificate.

Marcaj al unui furtun de refulare certificat.

	 Toate	accesoriile	PSI	certificate	au	unul	sau	
mai	multe	marcaje	precum:

							-	Producătorul;
							-	Numărul	de	referinţă	al	certificatului	de	
conformitate;
							-	Numărul	de	referinţă	al	standardului;
							-	Dimensiunile;
							-	Presiunea	de	lucru;
							-	Anul	producţiei;
							-	Lungimea	(în	cazul	furtunurilor).

 Un accesoriu nemarcat este neconform sau 
necertificat. 

FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI
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FURTUNURI ȘI ACCESORII PSI

 Un produs este conform atunci când:

							1.	Toate	informațiile	disponibile	în	certificatele	
originale	de	conformitate	emise	de	laboratoare	
acreditate	+	anexele	tehnice	ale	acestora	+	
notificarea/certificatul	de	introducere	pe	piață	în	
conformitate	cu	OMAI	88/2012	+	Lista	Produselor	
Certificate	în	conformitate	cu	OMAI	88/2012	+	
marcajele	produsului	+	declarația	de	conformitate	
corespund;

							2.	Produsul	în	sine	corespunde	cu	toate	
informațiile	de	mai	sus.

 Verificarea punctului 1 se face prin:

							-	Studierea	certificatelor	originale	de	
conformitate	ale	accesoriilor	împreună	cu	
anexele	lor	tehnice	(cele	emise	de	laboratoarele	
acreditate);

							-	Studierea	notificării	/	certificatului	de	punere	
pe	piață	din	România	în	conformitate	cu	OMAI	
88/2012;

							-	Căutarea	produsului	în	Lista	Produselor	
Certificate	conform	OMAI	88/2012,	publicată	pe	
site-ul	www.igsu.ro;	

							-	Verificarea	informațiilor	și	a	validității	
declarației	de	conformitate.

 Verificarea punctului 2 se face prin:

							-	Măsurare	dimensiuni,	cântărire	după	caz;
							-	Verificarea	marcajelor:	să	existe,	să	fie	
complete	și	să	corespundă	cu	certificatul	de	
conformitate;

	 Produsele	sunt	neconforme	atunci	când	
există	unul	sau	mai	multe	conflicte	între	informațiile	
din	documente	și	produsul	în	sine	(marcaje,	
dimensiuni,	lungime	furtun	etc.)

 Un produs neconform este un furt, iar 
păgubitul este beneficiarul. 

 Mai	multe	informații	despre	acest	subiect	
se	găsesc	în	capitolul	următor.

4.1.5 - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ACCESORIILOR



94 WWW.APSIA.RO

FURTUNURI ȘI ACCESORII 

IMPORTANT:	

	 Consultarea	fişei	 tehnice	oferită	de	producator	poate	fi	 irelevantă.	Aceştia	şi	 le	
compun	intern,	pot	scrie	şi	modifica	orice	informaţie	si	nu	sunt	verificate	şi	nici	validate	
de	 autorităţi.	 Sunt	 dese	 situațiile	 când	 s-au	 pus	 falsuri	 pe	 piaţă	 şi	 fișele	 tehnice	 au	
fost	modificate	să	corespundă	cu	produsul	 falsificat	şi	nu	cu	certificatul	original.	Doar	
certificatele	emise	de	laboratoarele	acreditate	conferă	siguranţa	şi	integritatea	informaţiei.

Corespondenţa dintre certificat, declaraţie de conformitate, factură şi produs (furtun de refulare).



95WWW.APSIA.RO

FURTUNURI ȘI ACCESORII 

Corespondenţa dintre factură, declaraţie de conformitate, produs si certificat (ţeavă de refulare).
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FURTUNURI ȘI ACCESORII 

	 Spre	deosebire	de	stingătoarele	de	
incendiu	și	sistemele	de	hidranți	interiori,	
accesoriile	PSI	nu	necesită	operațiuni	de	verificare,	
reparare	sau	înlocuire	de	componente,	respectiv	
de	încărcături.

	 Așadar,	singurul	pericol	la	care	sunt	
supuși	beneficiarii	este	achiziționarea de 
produse neconforme, mai	precis	accesorii	PSI	
necertificate,	care	nu	pot	atinge	performanțele	
minime	impuse	de	standardele	în	vigoare.

	 Aceasta	înseamnă:

							-	Furtunuri	de	refulare	care	cedează	la	
presiuni	foarte	joase	și	care	au	o	durată	de	viață	

foarte	scurtă	chiar	dacă	nu	sunt	folosite;

							-	Racorduri,	reducţii,	chei	pentru	racorduri,	
distribuitoare	ușor	casante	în	cazul	loviturilor	
și	care	nu	rezistă	la	presiunile	de	lucru	ale	
instalațiilor;

							-	Produse	a	căror	trasabilitate	nu	poate	
fi	stabilită	din	lipsa	marcajelor,	neputându-se	
cunoaște	firma	producătoare.

	 Trăsăturile	comune	ale	accesoriilor	
neavizate	sunt:

       - Lipsa marcajelor sau marcaje incomplete;

4.2.1 - CUM POT FI ÎNŞELAŢI BENEFICIARII?

Furtun de refulare necertificat pentru stingerea 
incendiilor.

Racord STORZ necertificat.
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FURTUNURI ȘI ACCESORII 

       - Folosirea de materiale inferioare calitativ 
celor impuse de standarde;

       - Proceduri de producție care nu permit 
outputul unor accesorii care să satisfacă 
cerințele minime de performanță.

	 La	fel	ca	și	în	cazul	celorlalte	produse	PSI,	
accesoriile	neconforme:

							1.	Fie	nu	au	certificat	de	conformitate;
							2.	Fie	au	certificat	de	confirmitate	dar	nu	
respectă	rețetele	de	preparare	si/sau	materialele	
descrise.

	 Având	în	dotare	accesorii	neconforme,	
beneficiarii	riscă	în	primul	rând	amenzile	din	partea	
organelor	de	control	abilitate.	Însă	mai	mult	de	
atât,	riscă	să	nu	poată	folosi	respectivele	accesorii	
în	caz	de	incendiu.	Având	în	vedere	că	procesul	
de	transport	al	apei	presupune	lucrul	cu	presiuni	
ridicate	de	până	la	15	bari,	folosirea	de	accesorii	

neconforme	(prin	probabilitatea	ridicată	de	rupere	
și	deformare)	prezintă	și	un	risc	pentru	sănătatea	
și	siguranța	personalului	care	le	folosește,	inclusiv	
echipele	de	intervenție	ale	pompierilor.

	 Din	punct	de	vedere	economic,	
producerea	și	comercializarea	de	accesorii	PSI	
neconforme	reprezintă	un	furt	care	se	răsfrânge	
direct	asupra	beneficiarului	dar	și	o	formă	gravă	de	
concurență	neloială.

 Falsurile se regăsesc și în această 
categorie de produse:	există	agenți	ecomomici	
care	folosesc	documente	ale	unor	produse	
certificate	și	vând	în	realitate	produse	neconforme.	

	 Doar	prin	coroborarea	tuturor	informațiilor	
disponible	din	documente	cu	marcajele	și	
dimensiunile	accesoriilor	PSI,	beneficiarii	se	pot	
asigura	că	nu	sunt	înșelați	în	cursul	procesului	de	
achiziție.

Reducţie STORZ necertificată.

Ţeavă de refulare necertificată.
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Cheie pentru racorduri STORZ necertificată.

FURTUNURI ȘI ACCESORII 

 În cele ce urmează, vă prezentăm ce 
trebuie să faceți pentru a evita recepția și 
dotarea cu accesorii PSI neconforme.

 Înainte de a comanda:

							a.	Asigurați-va	că	produsul	ofertat	(modelul)	
are	certificat	de	conformitate	cu	o	normă	
europeană	sau	națională	a	unui	stat	membru	UE;

							b.	Cereți	firmei	ofertante	documentele	
COMPLETE	ale	produsului:	certificat	emis	
de	un	laborator	autorizat,	anexele	tehnice	ale	
certificatului	(să	existe	toate	cele	“2/2”	pagini),	
desenele	tehnice	ale	componentelor	și	codurile	lor	
(după	caz);

							c.	Asigurați-vă	că	produsul	respectiv	are	
notificare	sau	certificat	de	introducere	pe	piață	
emis	de	CNSIPC;

							d.	Consultați	Lista	Produselor	Certificate	
conform	OMAI	88/2012	pentru	a	verifica	dacă	
produsul	respectiv	se	regăsește	(www.igsu.ro,	
secțiunea	Informații	Utile);

							e.	Cereți	fișa	tehnică	a	produsului;

							f.	Confruntați	informațiile	din	fișa	tehnică	cu	
informațiile	din	documentele	originale;

 Înainte de a recepționa și semna 
factura:

							a.	Asigurați-vă	că	marcajele	produsului	
(producător,	an	de	fabricație,	dimensiuni,	presiuni	
de	lucru,	numere	de	referință	ale	standardelor	
și	certificatelor)	sunt	aceleași	cu	informațiile	
din	certificatul	original	+	anexele	tehnice	ale	
acestuia	+	desenele	componentelor	+	fișa	
tehnică	a	produsulul	+	notificareea	/	certificatul	de	
introducere	pe	piață	din	România	emis	de	CNSIPC	
+	declarația	de	conformitate;

							b.	Măsurați	dimensiunile	produsului;

							c.	Cântăriți	produsul	(după	caz);

							d.	Verificați	ca	declarația	de	conformitate	să	
conțină	toate	informațiile	și	acestea	să	fie	corecte;

 Dacă toate cele de mai sus se verifică, 
înseamnă că avem de-a face cu un produs 
conform.

4.3.1 - RECEPȚIA CORECTĂ A PRODUSELOR
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FURTUNURI ȘI ACCESORII 

Corespondenţa dintre factură, declaraţie de conformitate, produs si certificat (ţeavă de refulare).
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FURTUNURI ȘI ACCESORII 

	 Declarația	de	conformitate	este	un	
document	care	spune	pe	scurt	că	produsele	
x,y,z,	care	se	regăsesc	în	factura	nr.	…	din	data	
de…,	corespund	din	punct	de	vedere	tehnic	cu	
certificatele	aferente	lor.

	 Este	un	document	prin	care	producătorul	
confirmă	pe	propria	răspundere	că	produsele	pe	
care	le	fabrică	și	livrează	respectă	prescripțiile	
tehnice	ale	avizelor	în	baza	cărora	acesta	vinde	
legal	marfă	pe	piață.

	 În	cazul	accesoriilor	PSI,	declarația	de	
conformitate	trebuie	să	cuprindă	următoarele	
informații:

       - produsele livrate (model, cantitate) din 
factura cu numărul … din data de …;
       - denumirea și datele de contact ale 

producătorului;
       -  standardele și directivele aplicabile;
       -  numerele certificatelor de conformitate 
emise de laboratoare autorizate;
       - numele și datele de identificare ale 
laboratorului care a emis certificatele; 
       - referința la certificatul de management al 
calității, precum și emitentul acestuia;

	 Declarația	de	conformitate	este	valabilă	
emisă	atât	de	producător,	cât	și	de	firmele	
revânzatoare,	dacă	este	cazul.

	 Conform	OMAI	88/2012,	articolul	17:		
firmele	distribuitoare	au	la	rândul	lor	datoria	să	
verifice	înainte	de	procurarea	bunurilor	dacă	
producătorul	deține	certificate,	introducere	pe	
piață	și	dacă	marfa	pe	care	o	revinde	este	în	
conformitate	cu	acestea.

4.3.2 - DESPRE DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Producător,
importator,
factură nr.

Obiectul
declarației

Referințe 
cadru legal

Referințe standarde,
certi�cate,sistem 
de management 
al calității

Model de declaraţie de conformitate pentru ţeavă de refulare.


