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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE 
 

Noi, PROMELEK XXI S.A., cu sediul în Apahida, str. Libertății nr.21, jud. Cluj, declarăm pe proprie răspundere, 
că în baza documentelor oferite de producători, produsele pe care le comercializăm sunt în conformitate cu cerințele 
esențiale stabilite în următoarele directive: 

• Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța 
generală a produselor; 

• Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea 
legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate 
utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune; 

• Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea 
legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică; 

• Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea 
legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare 
a Directivei 1999/5/CE; 

• Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare 
a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice și Directiva delegată (UE) 2015/863 
a Comisiei din 31 martie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor restricționate; 

• Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (DEEE); 

• Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și 
deșeurile de ambalaje; 

și, după caz, standardele europene armonizate: 
▪ EN 50085, EN 61386, EN 61537, EN IEC 62275 pentru sisteme de gestionare a cablurilor; 
▪ EN 60947, EN 60898 pentru aparataj de protecție, comutare și comandă de joasă tensiune; 
▪ EN 60670 pentru doze și cutii de distribuție; 
▪ EN 60598 pentru surse și corpuri de iluminat, proiectoare și tuburi luminoase; 
▪ EN 50083, EN 60669, IEC 60884 pentru aparataj terminal, adaptoare și prelungitoare destinate gospodăriei; 
▪ EN 60309 pentru mufe, prize și cuplaje de uz industrial; 
▪ EN 50525 pentru cabluri și conductori de joasă tensiune; 
▪ EN 62040 pentru sisteme de alimentare neîntreruptibile; 
▪ EN 62208 pentru carcase goale destinate aparaturii de joasă tensiune și ansamblurilor de comandă; 
▪ EN 62368 pentru echipamente audio/video, informaționale și de comunicații; 
▪ EN 63044 pentru sisteme de control și automatizare a locuințelor și clădirilor; 
▪ EN 61851, EN 62196 pentru sisteme de încărcare conductivă a vehiculelor electrice; 
▪ EN 60900 pentru scule manuale izolate pentru utilizare până la 1000 V c.a. și 1500 V c.c.. 

 

Conformitatea cu directivele și reglementările europene este indicată prin aplicarea marcajului CE și a altor 
simboluri grafice pe produs, pe ambalaj sau pe documentele de însoțire.  
Declarațiile de conformitate pentru fiecare tip de produs pot fi solicitate la punctele de vânzare sau la sediul 
PROMELEK XXI S.A., tel. 0264-207200 sau e-mail: comenzi@promelek.ro. 
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