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Prevederi generale 

Procedura descrie pasii pe care trebuie sa ii parcurga o persoana interesata sa descarce Declaratia de 
Conformitate a articolelor Centro Style achizitionate de la Sover Optica. 

Declaratiile sunt aliniate REGULAMENTULUI UE 2017_745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL 
CONSILIULUI PENTRU DISPOZITIVE MEDICALE DIN 05.04.2017.  

1. Documente referite 

1.1. REGULAMENTULUI UE 2017_745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI PENTRU 
DISPOZITIVE MEDICALE DIN 05.04.2017 

1.2. Anexa: dichiarazione_conformita_F0375.pdf. 

2. Instructiuni de descarcare a declaratiei de conformitate pentru articole Centro Style livrate 
de catre Sover Optica 

1. Activati browser-ul de internet 
2. In fereastra de cautare, tastati: https://www.centrostyle.com/en/index.php 
3. Apare ecranul de mai jos: 

 
 

4. Deplasati cursorul in extremitatea dreapta, jos si apasati pe sageata in jos pana vedeti ecranul de mai jos: 

https://www.centrostyle.com/en/index.php
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5. Dati click cu mouse-ul pe “Certifications”.  
6. Apare ecranul de mai jos: 

 
 
 

7. Identificati codul produsului pentru care doriti sa descarcati declaratia de conformitate. Utilizati factura sau alte 
surse de informatii, dupa caz.  

8. Pozitionati cursorul in fereastra ce urmeaza specificatiei “CODE”. 
9. Dati click cu mouse-ul. 
10. Tastati codul produsului; in exemplul de mai jos am tastat “F0375275000”. 
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11. Dati click cu mouse-ul pe semnul lupa de cautare, ce este pozitionat imediat in vecinatatea dreapta a zonei in 
care ati introdus codul. 

12. Apare ecranul de mai jos: 

 
 

13. Daca aceasta este declaratia dorita, dati click cu mouse-ul pe butonul “Download document”. Atentie: este 
posibil ca pentru anumite produse sa existe si declaratiile de conformitate emise in baza Directivei 93/42/CEE, 
care a fost abrogata. 

14. Apare ecranul de mai jos: 
 
 



Fisier: Sover Optica_Procedura de descarcare Declaratii de conformitate Centro Style_2022-05-04            Data emiterii: 04.05.2022                                   
Pagina 4 / 5 

 
 

15. Vericati ca pe randul unu ce urmeaza codurilor de produse sa identificati “Regolamento (UE) 2017/745”. 
16. Fiecare declaratie pe care o accesati contine mai multe pagini, fiind tradusa in majoritatea limbilor de circulatie 

internationala. Le puteti rasfoi, deplasand cursorul in coltul din dreapta jos, si dand click “”. 
17. Conform cerintelelor transmise de ANMDM, pentru orice producator strain este obligatorie prezentarea 

declaratiei intr-o limba de circulatie internationala. Va recomandam engleza. Deplasati cursorul in coltul din 
dreapta jos si apasati butonul “” continuu pana apare documentul in limba engleza.  

18. Pentru salvarea documentului, executati urmatorii pasi: 
a. Deplasati cursorul in coltul din dreapta sus. 
b. Dati click pe butonul “”. 
c. Apare fereastra in care alegeti folder-ul din calculator in care doriti descarcarea declaratiei si procedati in 

consecinta. 
 

19. Pentru tiparirea Declaratiei in limba engleza - aceasta fiind singura de care aveti nevoie, NEFIIND nevoie sa 
tipariti TOATE paginile - parcurgeti urmatorii pasi: 
a. Accesati folder-ul in care ati salvat anterior declaratia. 
b. Dati dublu click pe numele fisierului pentru a-l deschide. 
c. Fiserul se deschide utilizand programul Adobe Acrobat Reader. 
d. Daca nu aveti instalat acest program, cautati pe internet si descarcati-l. Este gratuit. 
e. Odata deschis fisierul, mutati cursorul in coltul din dreapta  jos. 
f. Mutati cursorul pe banda ingusta gri, pe butonul “” .  
g. Apasati continuu butonul dreapta al mouse-ului sau punctual  pana apare documentul in limba romana. 
h. Veti avea afisat pe ecran documentul in limba engleza. 

 
 

20. Mutati cursorul in coltul din stanga sus si dati click cu butonul dreapta al mouse-ului pe  imaginea imprimantei. 
21. Apare fereastra de mai jos: 
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i. Alegeti imprimanta potrivita. 
j. Dati click cu butonul dreapta al mouse-ului pe “Curent” pt a lista doar pagina in limba romana. 
k. Daca doriti mai multe exemplare, dati click cu butonul dreapta al mouse-ului pe butonul din fata 

specificatiei “Pages”. 
l. In fereastra deschisa tasati numarul de exemplare dorit. 
m. Mutati cursorul in coltul din dreapta jos si apasati butonul “Print”. 

 
 
Pentru informatii suplimentare si suport tehnic, va rugam sa contactati: 

Sover Optica SRL – Anca Slevoaca 
Progam de functionare: Luni – Vineri, orele 09:00 – 17:00. 
Mobil: 0724.334.784 
Email: office@sover.ro 
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