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COMUNICAT 

privind modificarea parametrilor maximali ai instalaţiilor/echipamentelor  

 

Având în vedere Referatul întocmit de către Serviciul Inspecție, Reglementare 

Domeniul Clasic, înregistrat cu nr. 7363/03.09.2013, 

 Pentru abordarea în mod unitar a solicitărilor de modificare a parametrilor 

maximali a instalaţiilor/echipamentelor ca urmare a efectuării unor verificări tehnice în 

utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic, începând cu data prezentei se 

aplică următoarele prevederi:  

1. în situaţia în care prin istoricul de funcţionare a instalaţiei/echipamentului se 

demonstrează că parametrii unui echipament pentru care acesta a fost proiectat, 

fabricat şi care au fost aplicaţi pe placa de timbru şi care la un moment dat, din motive 

tehnologice au fost reduşi sub cei iniţiali, iar ulterior se doreşte, tot din motive 

tehnologice, revenirea la cei iniţiali, acest lucru poate fi admis dacă rezultatele obţinute 

prin breviarul de calcul, ca  urmare a efectuării verificărilor  tehnice în utilizare pentru 

investigații/examinări cu caracter tehnic, garantează posibilitatea de funcţionare în 

condiţii de siguranţă a instalaţiei/echipamentului la parametrii iniţiali de fabricaţie. 

2.  în situaţia în care se intenţionează, ca urmare a parcurgerii unor verificări 

tehnice în utilizare pentru investigații/examinări cu caracter tehnic, o retimbrare a 

instalaţiei/ echipamentului la parametri superiori celor pentru care acesta a fost 

proiectat, fabricat şi care au fost iniţial aplicaţi pe placa de timbru, acest demers nu 

poate fi acceptat având în vedere că această speţă este reglementată prin liniile 

directoare de aplicare a directivei europene PED 97/23/EC, preluată în legislaţia 

naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 584/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, care stabilesc că acest demers reprezintă o modificare importantă a 

echipamentului, care conduce implicit la o nouă certificare, pentru îndeplinirea cerinţelor 

de introducere pe piaţă a acestui nou echipament.  
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