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Noi, Holcim (Romania) SA – Centrul de Expeditie Ciment
PROGRESUL, în calitate de intermediar, în conformitate cu cerintele
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 (art 14), declarăm pe proprie răspundere
că în conformitate cu cerinţele din SR EN 197-2:2014, în cadrul Centrului de
expediţie al cimenturilor Holcim (Romania) SA Progresul:

am întreprins toate măsurile necesare în vederea păstrării calităţii, identificării şi conformităţii cimenturilor
certificate, recepţionate în vrac la centrul de expediţie, pe parcursul transportului, recepţiei, manipulării,
depozitării, încercării şi expediţiei cimenturilor
păstrăm şi depozităm cimenturile expediate în silozuri separate (identificate corespunzător) pentru a
preveni contaminarea şi
efectuăm încercări de autocontrol de confirmare pe eşantioane prelevate de la punctul de livrare după
un plan de încercări prestabilit. Aceste rezultate sunt comparate cu rezultatele corespunzătoare de
autocontrol ale producătorului cimenturilor şi se încadrează între valorile minime şi maxime ale acestora.

Cimentul portland cu calcar CEM II/A-LL 42,5 R, fabricat de catre Holcim (Romania) SA – Ciment
Campulung, in conformitate cu standardul SR EN 197-1:2011, expediat din cadrul centrului nostru de
expediţie îşi menţine calitatea, identitatea şi conformitatea declarată de producător in Declaratia de
performanta a produsului nr. CPR-033-CP, respectiv in Certificatul de constanta a performantei emis de
Aeroq nr. 1840-CPR-97/555/EC/0223-08.
Rapoartele de încercare care atesta păstrarea conformităţii calităţii cimentului certificat pot fi eliberate la
cererea clientului, corespunzator nr.de lot livrat. Termenul de valabilitate al cimentului: 60 de zile de la data
livrării.
AEROQ SA, organism de certificare notificat pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii,
situat în Bucureşti, sector 1, str. Feleacu, nr. 14B, a efectuat sarcinile specifice şi a acordat pentru centrul de
expediţie mai sus menţionat Certificatul de conformitate nr: 488-E.
Semnată pentru şi în numele Holcim (Romania) SA, Centrul de Expeditie Ciment Progresul, de către:

GHEORGHE IORDACHE - Manager de Proiect Optimizare Retea Distribuție
In: Progresul

la: 15.01.2020
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Prezenta declaraţie este emisă în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17050-1:2010, “Evaluarea conformităţii. Declaraţia de
conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale”. Declaratia este disponibila pe website la adresa: www.holcim.ro si este
valabila pana la 15.01.2021, in conditiile in care certificatul de constanta a performantei indicat este valabil si caracteristicile produsului
se mentin in prevederile din standard.
Pentru ca România să construiască mai bine.

