MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ORDIN Nr.552/11.08.2004
pentru aprobarea listei cuprinzand organismele competente
in domeniul compatibilitatii electromagnetice
In conformitate cu prevederile art.10 alin(2) din Hotararea Guvernului
nr.497/2003 cu modificarile si complearile ulterioare privind stabilirea
conditiilor de introducere pe piata si functionarea aparatelor elctrice si
electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice si
Ordinului nr. 140/2003 pentru aprobarea unor masuri privind recunoasterea si
desemnarea organismelor competente care realizeaza evaluarea conformitatii
cu principalele cerinte de protectie a aparatelor din punct de vedere al
compatibilitatii electromagnetice;
In temeiul Hotararii Guvernului Romaniei nr.738/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare privind organizarea si funcţionarea Ministerului
Economiei si Comertului, a Hotararii Parlamentului Romaniei nr.5/2004
privind modificarea structurii si componentei Guvernului si al Decretului
Presedintelui Romaniei nr.125/2004 privind revocarea din functie si numirea
unor membri ai Guvernului,
Ministru de stat, ministrul economiei si comertului emite urmatorul:
ORDIN
Art.1 – Se aproba lista cuprinzand organismele competente
recunoscute din domeniul compatibilitatii electromagnetice, prevazuta in
anexa.
Art.2 - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I

MINISTRU DE STAT
MINISTRUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
Dan Ioan POPESCU

LISTA
cuprinzand organismele competente recunoscute in domeniul compatibilitatii
electromagnetice

Nr.
crt.

1.

Denumirea organismului /Adresa

Grupa de produse

Laboratorul de incercari de Inalta
Tensiune – Laboratorul de
compatibilitate electromagnetica al
ICMET Craiova, Calea Bucuresti
nr.144, judetul Dolj

Produse ale industriei de masini si
echipamente:
- cuptoare electrice industriale si
arzatoare;
- echipamente de ridicat,
manipulatoare;
- echipamente industriale de ventilatie
si frigorifice;
- masini unelte;
- masini si aparate pentru uz casnic;
- altele.
Mijloace ale tehnicii de calcul si de
birou:
- masini de birou;
- calculatoare si alte echipamente
electronice
Produse ale industriei de masini si
aparate electrice:
- aparate pentru distributia electricitatii;
- lampi electrice si echipamente de
iluminat;
- altele.
- aparate de inregistrare si
reproducere a sunetului si imaginii
Produse ale industriei de aparatura si
instrumente medicale de precizie,
optice si ceasornicarie:
- aparatura si instrumente medicochirurgicale si de ortopedie;
- instrumente si aparatura de masura
si control;
- echipamente de masura, reglare si
control pentru procese industriale
- altele

Sarcini
specifice
conform
Hotararii
Guvernului nr.
497/2003

Conform
Anexa
nr. 5

Nr.
crt.

2.

Denumirea organismului /Adresa

Grupa de produse

Laboratorul de Incercari pentru Produse ale industriei de masini si
Certificarea produselor Electrice al echipamente:
Societatii Comerciale ICPE – SA, - masini unelte;
Splaiul Unirii nr.313, Sector 3, - masini si aparate pentru uz casnic;
Bucuresti
- altele
Produse ale industriei de masini si
aparate electrice:
- lampi electrice si echipamente de
iluminat;
- altele.
- aparate de inregistrare si reproducere
a sunetului si maginii
Produse ale industriei de aparatura si
instrumente medicale de precizie,
optice si ceasornicarie:
- aparatura si instrumente medicochirurgicale si de ortopedie;
- echipamente de masura reglare si
control pentru procesele industriale;
- aparatura de masura si control;
- altele.

Sarcini
specifice
conform
Hotararii
Guvernului nr.
497/2003

