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PENTRU CE NE TREBUIE UN 

SIGILIU DE SECURITATE? 1/2

Un sigiliu ne 

trebuie pentru:

A preveni furturi

posibile

Evidentia posibile

incercari de 

manipulare

Prevenirea

contaminarilor
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PENTRU CE NE TREBUIE SIGILIILE 

DE SECURITATE? 2/2

Prevenirea

imigratiei ilegala

Prevenire 

traficului de 

contrabanda

Prevenirea

depozitarii

armelor si 

explozivelor

Sigiliile ne trebuie

pentru :
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EVITATI ACHIZITIONAREA 

SIGILIILOR PE PORTALE ON LINE

Astazi putem achizitiona on line orice,

chiar si sigilii de securitate.

Dar suntem siguri ca facem un lucru

sigur?

Suntem siguri ca putem garanta o

expeditie si pe noi insine achizitionind un

sigiliu de pe un portal on line?

Achizitionind un sigilii de pe un oarecare

portal specializat in vinzari on line nu

putem avea urmatoarele garantii: :

a) Unicitatea sigiliului nu este asigurata;

seria numerica , culoarea.

b) Trasabilitatea sigiliului nu este

asigurata.

c) Certificatele obligatorii ca ISO

17712:2013 nu sunt disponibile.

d) Daca nu se cunoaste originea sigiliului,

exista riscul de a ne confrunta cu fraude.

e) Daca se intimpla ceva legat de sigiliu

nu aveti asistenta directa a producatorului.

Catre toate aceste aspecte, trebuie de

adaugat ca achizitionind direct de la un

producator ca LeghornGroup, in automatic

beneficiati de peste 40 de ani de

experienta in producerea sigiliilor si prin

urmare de o mare experienta in

combaterea manipularilor de orice tip.

Nici o organizatie specializata in vinzari on

line nu va poate garanta acest aspect.

.
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Trebuie sa pastreze o lista detaliata

cu toate personalizarile si seriile

numerice a sigiliilor pentru a evita

duplicarea sigiliilor si furnizarea

informatiilor la cerinta.

B) Realizarea unui sigiliu destul de

rezistent ca sa reziste la ruperea lui

accidentala.

C) partile principale ale sigliului

trebuie sa se rupa in momentul in

care este deschis.

D) Designul sigiliului ar trebuie sa fie

destul de complex pentru a evita

contrafacerea acestuia.

E) Imprimarea pe sigiliu a propriului

nume ca utilizatorul final sa poata

identifica usor numele

producatorului.

F) Producerea sigiliilor cu dubla

numertare si posibilitatea de cod de

bare.
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A) Operatorul trebuie sa fie

responsabil de inregistrarea,

distribuirea si pastrarea

sigiliilor.

B) Mentinerea evidentei detaliate a

marfurilor sigilate cu numarul de

sigiliu/numarul de inmatriculare a

vehicolului sau ID-ul containerului

si numele persoanei care a aplicat

sigiliul

C) Inregistrarea data/ora al sigiliului

inlaturat si numele persoanei care l-

a inlaturat.

D) Pentru inchidere: odata

pozitionat, utilizatorul trebuie sa

apese usor pe sigiliu pentru a se

asigura ca mecanismele interne

sunt pozitionate corect.

E) Dupa ce containerul sigilat

ajunge la destinatie, sigiliul trebuie

inspectionat inainte de a fi inlaturat

pentru a vedea daca prezinta

zgirieturi sau alte urme. Acest lucru

ar putea insemna ca sigiliul a fost

manipulat.
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07CLASIFICAREA SIGILIILOR PENTRU CONTAINER

TIP DE SIGILIU FIABILITATE

1

2

SIGILII DE TIP BANDA CU SERIE NUMERICAI : 

Sunt mai sigure decit cele precedente pentru ca au

serie numerica, dar sunt usor de manipulat.

3

SIGILII NUMEROTATE DE TIP BOLT SAU CABLU: 

SIGILII DE INALTA SECURITATE. Foarte greu de 

manipulat. (Exista posibilitate de manipulare a portilor 

containerelor)

4

5

ZERO

PUTINA

BUNA

ISO 17712:2013

FOARTE 

BUNA

ISO 17712:2013

SIGILI DIN PLUMB FARA 

NUMEROTARE: Usor de 

inchis si deschis. Acestea

sunt inca folosite in multe 
parti ale lumii

SIGILII DE TIP FURCA CU 

TRIPLA NUMEROTARE: 

Sigilii de tip furca foarte sigure. 

Posibilitatea de a fi manipulate

foarte mica atit asupra sigiliului

cit si a portilor containerului

SIGILIU TIP BOLT  

RFID ANTITAMPER. Au

capacitatea de a 

anunta in caz ca au
fost manipulate.

EXCELENTA

ISO 17712:2013
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CERTIFICATELE CE TREBUIE CERUTE DE LA 

FURNIZOR PENTRU CA SIGILIILE CU GRAD INALT 

DE SECURITATE SA FIE RECUNOSCUTE CA 

SIGILII ISO 17712:2013
Daca doriti ca compania dumneavoastră sa fie sigura că a cumpărat un sigiliu de

înaltă securitate compatibil cu standardul ISO 17712: 2013 și, în consecință, poate

fi considerata eliberata de orice răspundere în cazul în care apar probleme în viitor,

asigurați-vă că furnizorul va poate elibera următoarele certificate :

1
Certificatul nominal al produsului care sa ateste conformitatea proprie cu

specificatiile standartului ISO 17712:2013

Acest certificat se aplica in exclusiv pentru sigilii si poate fi eliberat doar de un laborator acreditat

ISO 17025

2
Declarație de la un Organism de Certificare internațională (de exemplu, SGS.),

care să ateste că producătorul de sigiliu a adoptat toate practicile care asigură

conformitatea sigiliului cu toate condițiile prevăzute în Clauza 6 a standardului

ISO 17712: 2013.

Acest certificat se referă la producătorul de sigilii și este o parte integrantă a certificatului

produsului menționat la alineatul 1. Fără acest certificat suplimentar cerințele sigiliului de inalta

securitate nu poate fi considerat complet.

3
Certificarea Sistemului de Calitate al producătorului de sigilii în

conformitate cu norma UNI EN ISO 9001: 2015.
Acest certificat se referă la producătorul de sigilii și este garanție că procesele interne

ale producătorului îndeplineasc o serie de bune practici legate de securitate prezentate

în norma ISO 17712: 2013 "Anexa A".

LeghornGroup, în atenția sa constantă pentru a asigura clientul final, nu asigura doar

certificatele necesare pentru conformitatea cu ISO 17712: 2013, astfel cum s-a descris mai

sus, dar anticipează necesitatea clientului prin furnizarea următoarelor auto-certificate

suplimentare:

Declaratie de unicitate a sigiliului de Inalta Securitate

Declarație care nu sunt vândute în nici un fel sigilii de înaltă securitate în cazul în care nu sunt

marcate cu serie numerica si nume sau identificator..

Declarație că societatea creează și menține o bază de date, în mod regulat, care permite

trasabilitatea tuturor sigiliilor de înaltă securitate vândute, în care sunt înregistrate pentru fiecare

sigiliu, următoarele informații :

 Modelul sigiliului - Culoare - Numerotare - Personalizare - Cantitatea introduse pe piață – Client

Pentru mai multe informații: http://leghorngroup.it/pen/prodotti/01-sigilli-di-sicurezza/01-sigilli-di-alta-

sicurezza-iso-17712-2013/
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CONTACTE MONDIALE
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LeghornGroup – Italia

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – S.U.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup - Belgia

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Rep. Ceha

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Grecia

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spania

www.leghorngroup.es
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