
Declarație de decontaminare / Declaration of Decontamination 
(de asemenea se poate descărca la/ see download: www.prominent.com ) 

În baza prevederilor legale și pentru protecția angajaților noștri și a echipamentelor de lucru, avem nevoie de 
"Declarația de decontaminare" semnată, înainte de a putea procesa solicitarea dvs. 
Asigurați-vă că ați atașat-o la exteriorul ambalajului. În caz contrar, nu putem accepta expedierea 
dumneavoastră.
Because of legal regulations and for the safety of our employees and operation equipment, we need the „declaration of decontamination”, 
with your signature, before your order can be handled. 
Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging. Otherwise we can not accept your shipment. 

Adresa de livrare:
Please return your products to: 

 
 Verder Romania SRL
 Drumul Balta Doamnei 57-61,sector 3 
 032624 Bucuresti 
 Romania 

 Pentru întrebări:
Please direct your inquiry to: 

Telefon / phone: +40 213 354592 

  

office@verder.ro 
  

 Tipul de aparat / Type of instrument/sensor: 
Nr. serie / Serial number: 
Date proces / Process data  
Temperatura [°C] / Temperature [°C]: 
Presiunea [bar] / Pressure [bar]: 

 
Avertismente de mediu /
Mediums and warnings: 

 
 Mediu / concentrație 

/ medium / 
concentration 

Nr. CAS / 
Identification 

Inflamabil / 
flammable 

Toxic / 
toxic 

Coroziv / 
corrosive 

Dăunător pentru 
sănătate 
/ iritant / 

harmful/irritant 

Altele* / 
other* 

Nu este 
clasificat ca 
periculos / 
harmless 

Mediu în proces / 
Process medium 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

Mediu pentru 
curățarea 

procesului / 
Medium for 

process cleaning 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Mediu pentru 
curățarea finală / 

Returned part 
cleaned with 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

Completați și bifați unde este cazul; atașați fișa cu date de securitate și, dacă este necesar, instrucțiunile speciale de manipulare, în cazul în 
care se aplică unul dintre avertismente. / Please tick should one of the above be applicable, include security sheet and, if necessary, special handling 
instructions. 

* exploziv; oxidant; periculos pentru mediu; cu risc biologic; radioactiv / 
* explosive; oxidizing; dangerous for the environment; biological risk; radioactive 

Descrierea erorilor și alte informații / Reason for return: 
 
 
 

Informații despre expeditor / Company data 
Companie / Company: 
Persoana de contact / Contact: 
Adresa / Address: 

 
Telefon / Phone: 
Fax / Fax: 
E-mail / E-Mail: 
Nr. solicitării dumneavoastră / 
Your order no: 

"Confirmăm că am completat prezenta declarație în mod corect conform datelor pe care le deținem și că piesele 
returnate au fost temeinic curățate. Astfel, acestea sunt curățate de reziduuri în cantități periculoase."
”We hereby certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free from any residues in dangerous 
quantities.” 

-   
  

Locul, data / Place date Dep. (cu majuscule) și semnătura / Company stamp and legally binding signature 

Număr mesaj:
Process number: 

□ Am citit directivele privind protecţia datelor.

https://www.prominent.ro/ro/Subsol/Protec%C8%9Bia-datelor/Protec%C8%9Bia-datelor.html
http://www.prominent.com
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