
 
 
 

 
1.Cod unic de identificare al produsului - tip: PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT. STÂLPI  

CENTRIFUGAŢI CU SECŢIUNE INELARĂ: SC 10001 / 10005 
                     Seria, data fabricaţiei şi număr bucăţi: ………………………………………………………………..……………................. 

             ....……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

             ......................................................................................................................................................................................... 
             Produsele pot fi puse în operă la 28 de zile de la data fabricaţiei. 

     2.Utilizare preconizată: pentru linii electrice aeriene ȋn conformitate cu proiect 18/2005.  
     3.Fabricant: SIMBETON SRL, Deva, sat aparținător Cristur, Şoseaua Hunedoarei, nr. 1-3, jud. Hunedoara,      
        ROMÂNIA, tel. +4-0372-54.15.00, +4-0254-21.39.30, fax: +4-0372.87.96.76. 
     4.Reprezentantul autorizat: Neaplicabil. 
     5.Sistemul de evaluare şi verificare a constantei performanței produsului pentru construcţii: Sistem 2+                                          
     6a.Standard armonizat: SR EN 12843:2005 (EN 12843:2004) 

        Organismul notificat: SRAC CERT SRL, număr de identificare 2003, cu sediul ȋn Bucureşti, str. Vasile Pârvan, nr.  
        14, sector 1. 

     6b.Documentul de evaluare european: Neaplicabil.                               
     7.Performanțe  declarate: 

CARACTERISTICI ESENŢIALE 
PERFORMANŢA SPECIFICAŢII TEHNICE 

ARMONIZATE 
SC 10001 SC 10005 Proiect 18/2005+ 

         SR EN 12843* 
Rezistenţa la compresiune a betonului f ck.cub 

(N/mm2) min.  50 SR EN 12390-3* 
Rezistenţa ultima la tracţiune a oţelului de armare 

(N/mm2) min. 510 SR EN ISO 6892-1* 
Limită de curgere la tracţiune a oţelului de armare 

(N/mm2) min. 345 

Rezistenţa mecanică  
SR EN 12843* 

 - Moment de exploatare normat la încovoiere (kNm) 13,50 94,85 
- Moment de exploatare normat la torsiune (kNm) 0,60 2,75 

Prevederi constructive  

SR EN 13369* - Lungime ( m ) 10 10 
- Diametru la bază ( m ) 0,25 0,41 
- Diametru la vârf ( m ) 0,15 0,26 

Durabilitatea la efectul de coroziune  

Conform proiect 18/2005 
- Condiţii de mediu categoria D 

Clasa de viață 
Durata de viață  

B 
Mai mare de 30 de ani 

- Clasa de expunere XC4 
Durabilitatea la efectul îngheţ-dezgheţ XF1 Clasa de expunere 

Rezistența la foc 
Clasa de rezistență la foc A1 SR EN 13369* 

  *Standard armonizat ȋn versiunea sa actuală 

     8.Documentația tehnică adecvată şi/sau documentația specifică: Neaplicabil.  
        Performanța produsului identificat mai sus este ȋn conformitate cu setul de performanțe declarate. Această  
        declarație de performanță este eliberată ȋn conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea      
        exclusivă a fabricantului identificat mai sus. 

 
                           Semnată pentru şi ȋn numele fabricantului de către:                                                         Data reviziei  10.02.2022 

                           Responsabil CPF, ing. Stana Marius:........................                      Deva; Nr. înreg. / data livrare:….../……………....       

                           Director Tehnic, ing. Boc Ovidiu:..............................                                        
                                                                                                                                                                                          Cod: 1.SC 10001/10005-00 

 
 

 
        DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ 

                     Nr. 1. SC 10001/10005-00 
 



 
 

Instrucțiuni privind manipularea, transportul, depozitarea și punerea în operă a 
stâlpilor LEA centrifugați 

A. Manipulare 
• Manipularea şi montarea stâlpilor pe amplasament se va executa conform instrucțiunilor cuprinse ȋn proiectul de  

execuție al liniei electrice. Ȋn cazul ȋn care acestea nu prevăd ȋn mod expres alte precizări, manipularea se va face 
mecanizat cu sufe si dispozitive speciale de manipulare dotate cu cabluri, modul de prindere făcându-se la 
distanțele prevăzute în schema de rezemare – manipulare de mai jos, pentru fiecare tip de stâlp. 

• Nu este admisă manipularea prin târâre, rostogolire sau aruncare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Transport 
• Transportul stâlpilor se realizează cu mijloace auto adecvate. Stâlpii se așază în mijlocul de transport în poziție de 

depozitare – rezemare cu respectarea condițiilor de la depozitare. Asigurarea elementelor în mijlocul de transport 
pentru perioada de transport se va face conform reglementarilor transportatorului, astfel încât produsele să nu se 
deplaseze ȋn timpul transportului. 

• În timpul manipulării, depozitării şi transportului se vor respecta normele de protecția muncii specifice operațiilor 
respective. 
 

C. Depozitare  
• Depozitarea stâlpilor centrifugați se face pe platforme plane în stive cu piese de aceleași sortimente și lot, pe șipci 

din material lemnos.  
• Numărul stâlpilor la baza stivei va fi de minim 4 bucăți iar înălțimea stivei nu va depăși 4 rânduri! La suprapunerea 

rândurilor se va asigura ca șipca de lemn dintre rânduri să fie pe aceeași verticală. Rândurile se vor asigura lateral 
cu chituci sau alți opritori contra rostogolire. Reazemele se vor dispune conform distanțelor din tabel.  

 
D. Punerea ȋn operă 
• Se va face conform instrucțiunilor de lucru proprii fiecăriu loc de punere ȋn operă al stâlpilor prefabricați. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip stâlp 

SC 10001 
SC 10005 

SCP 10001 
SCP 10002 
SCP 10005 
SCP 15006 
SCP 15014 

SCP 15007 
SCP 15015 

 
 
 

SC 15014 
 

 
 
 

SC 15015 

X 1 3 m 4m 3m 4m 
X 2 2 m 2m 2m 2m 
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     PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT 
STÂLPI CENTRIFUGAŢI CU SECŢIUNE INELARĂ 

SC 10001 / SC 10005 

2003-CPR-86 

Nivelul sau clasa de performanţă declarată şi utilizarea preconizată conform: 

SR EN 12843:2005 şi proiect 18/2005 
 
 

CARACTERISTICI ESENŢIALE 
PERFORMANŢA SPECIFICAŢII TEHNICE 

ARMONIZATE 
SC 10001 SC 10005 Proiect 18/2005+ 

         SR EN 12843* 
Rezistenţa la compresiune a betonului f ck.cub 

(N/mm2) min.  50 SR EN 12390-3* 
Rezistenţa ultima la tracţiune a oţelului de armare 

(N/mm2) min. 510 SR EN ISO 6892-1* 
Limită de curgere la tracţiune a oţelului de armare 

(N/mm2) min. 345 

Rezistenţa mecanică  
SR EN 12843* 

 
- Moment de exploatare normat la încovoiere 

(kNm) 13,50 94,85 

- Moment de exploatare normat la torsiune (kNm) 0,60 2,75 
Prevederi constructive  

SR EN 13369* - Lungime ( m ) 10 10 
- Diametru la bază ( m ) 0,25 0,41 
- Diametru la vârf ( m ) 0,15 0,26 

Durabilitatea la efectul de coroziune  

Conform proiect 18/2005 
- Condiţii de mediu categoria D 

Clasa de viață 
Durata de viață  

B 
Mai mare de 30 de ani 

- Clasa de expunere XC4 
Durabilitatea la efectul îngheţ-dezgheţ XF1 Clasa de expunere 

Rezistența la foc 
Clasa de rezistență la foc A1 SR EN 13369* 

                       *Standard armonizat ȋn versiunea sa actuală 
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