
  
 

CONFORMITATEA CU CERTIFICATUL TIP ÎN BAZA CONTROLULUI INTERN 

DE PRODUCȚIE PLUS VERIFICĂRILE PRODUSULUI SUPRAVEGHEAT LA 

INTERVALE ALEATORII (Modul C2) 

Nr. CW/PPER/31/07/2020 

Perioada acoperită de certificat: 2020-07-07 – 2021-07-06 

 

Documente de referință generală: Regulamentul (UE) 2016/425 cu privire la echipamentele 

individuale de protecție (EIP), Anexa VII 

 

Titular certificat: Anhui Sunshine Home Textile Co., Ltd. 

Orașul Fangang, Estul parcului industrial, Orașul Tongcheng, Provincia Anhui, China 

 

Produs 
Certificat de examinare tip 

UE 

Standarde 

armonizate/Specificații 

Mască de protecție cu nivel 

de protecție FFP-2 tip YSM-

2008KN 

CW/PPER/18/06/2020 
PN-EN 149+A1:2010 

EN 149:2001+A1:2009 

 

A Evaluarea anuală a conformității produselor cu standardul/specificația și 

examinarea tip 

 

1 Locații de vizitare și data:  Anhui Sunshine Home Textile Co., Ltd. 

2a Selecția efectuată de (nume):  Zbigniew Orlowski (la distanță) 

 Relația față de organismul notificat:  Expert birou de certificare produse și persoane 

2b Reprezentant companie (nume):  Zhang Chi 

 Funcție:     Director 

3 Relația companiei vizitate față de titularul certificatului de examinare tip UE: 

Titular certificat 

Locație de producție 

Locație secundară de producție 

Importator 

Distribuitor 

Punct de vânzare cu amănuntul 

Oficiul European al companiei 

Alta: - 

 

Lista echipamentelor individuale de protecție: 

Disponibil 

Nedisponibil 

 

Selectare mostre: 

Selectat – lot/volum nr.: GWF0461 

Neselectat 

 

4 Selectare mostre: 

Corect 

Incorect 



Rezultat teste 

Pozitiv 

Negativ 

 

5 Selectarea mostrelor și testarea au demonstrat conformitatea cu 

standardele/specificațiile de referință 

Da 

Nu 
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B Evaluarea anuală a neomogenității producției 

1 Metoda efectuată pentru realizarea evaluării 

Revizie producție și registre teste la locație 

Audit al controlul producției la locație 

Neomogenitatea producției evaluate prin selectarea unei mostre mari și singulare 

Neomogenitatea producției evaluate prin evaluarea mostrelor de-a lungul anului. 

2a Evaluarea efectuată de (nume) --- 

 Relația față de organismul notificat --- 

2b Reprezentant companie (nume) --- 

 Funcție --- 

3 În baza ultimei evaluări, s-a concluzionat faptul că producția este omogenă 

Da 

Nu 

 

C Concluzii 

Justificarea neconformităților 

Nu există neconformități. 

 

Concluziile organismului de notificare 

Echipamentul individual de protecție se află în compatibilitate cu tipul definit de certificatul 

de examinare tip UE. 

 

Observații 

1. Masca de protecție a fost evaluată în conformitate cu Recomandarea Comisiei (UE) 

2020/403 din data de 2020-03-13 și RfU PPE-R/02.075 versiunea 1. 

2. Marcajul măștii de protecție și ambalarea se află în conformitate cu RfU PPE-

R/02.075 versiunea 1, punctul 4.1. și 4.2. 

 

 

D Atașamente 

Rapoarte de vizită nr.: CW/ZO/PPER/99/2020 (la distanță) 

mailto:dc@prs.pl
https://www.prs.pl/


Raport teste nr.: Raport teste nr. (2020) WSZ FHL NO.F0461 emis de Jiangsu Guojian 

Testing Technology Co., Ltd din data de 2020-06-11. Număr acreditare CNAS L10118. 

 

Total evaluare supravegherea anuală 

Pozitiv 

Negativ 

 

Ștampila ovală a organismului notificat nr. 1463 

 

Director departament certificare 

Semnătură indescifrabilă 

Przemyslaw Galka 

 

Gdansk, 2020-06-04 
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Subsemnata, Ligia-Magdalena Voicilă, traducător și interpret autorizat pentru limbile Engleză și 

Franceză în temeiul Autorizaţiei nr. 33447, din data de 06.03.2014, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, 

certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română, că textul prezentat a fost tradus 

complet, fără omisiuni, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul. 

 

Traducător și interpret autorizat, 
 

 

 

 

 


