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ing.Dragos PREDA 
 

PROCES VERBAL DE OMOLOGARE 

 
  Astăzi, 26.08.2019 s-a întrunit Comisia de Omologare pentru analiza şi omologarea 
produsului PRESA DE PELETI. Comisia constituită, a analizat dosarul de omologare pentru 
prototipul realizat şi a făcut următoarele constatări: 

- Dosarul a fost intocmit in conformitate cu cerintele in vigoare 

- Probele efectuate in fata comisiei de omologare au parcurs toti pa si ifunctionali: 

pornire, oprire de urgenta, fuctionare in gol, functionare in sarcina, determinand 

parametrii functionali care au fost in conformitate cu prescriptiile tehnice 

 

Comisia este de acord cu omologarea produsului în faza de prototip. 

COMISIA de OMOLOGARE  (NUMELE / SEMNĂTURA): 
 

MEMBRII PERMANENŢI : 
 
PREŞEDINTE :  - DirectorTehnic/ Şef CTE ing. Bogdan Duran 
 
MEMBRII :  - Şef CTE/ un membru CTE Emil Baltatu 
   - Şef CCP în care s-a realizat proiectul Grigorescu Gheorghe 

   - Responsabil cu calitatea Lucian Ionescu 
 
SECRETAR : Responsabil Lucrare ing. Dragos PREDA 
 
MEMBRII NEPERMANENŢI :  
    
   - CSI -Dr. Ing. Gabriela Matache – INOE 2000 
   - ACS -drding. Alexandru Hristea – INOE 2000 
   - Miagris Sofis srl, ing Mihai Petre 
 
 
 
 



 
 

 

COMPONENŢA COMISIEI DE OMOLOGARE 
 

 
 
 
MEMBRII PERMANENŢI : 
 
PREŞEDINTE :  - Director Tehnic/ Şef CTE ing. Bogdan Duran 
 
MEMBRII :  - Şef CTE/ un membru CTE Emil Baltatu 
   - Şef CCP în care s-a realizat proiectul Grigorescu Gheorghe 
   - Responsabil cu calitatea Lucian Ionescu 
 
 
SECRETAR : Responsabil Lucrare ing. Dragos PREDA 
 
 
 
 
 
MEMBRII NEPERMANENŢI : se stabilesc în funcţie de specificul prototipului 
 

 - Reprezentanţi ai executantului şi ai proiectantului Dorobantu Valentina 
 - Reprezentanţi ai unor posibili beneficiari Miagris Sofis srl, ing Mihai Petre 
 - CSI -Dr. Ing. Gabriela Matache – INOE 2000 
 - ACS -drding. Alexandru Hristea – INOE 2000 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE OMOLOGARE 
 
 
 

 
1. Documentaţia de bază pentru execuţia prototipului 

2. Nomenclator probe pentr uomologare prototip 

3. Procesul verbal de recepţie internă 

4. Actele de recepţie pentru piesele şi subansamblurile din colaborări (dacă este cazul) 

5. Buletinelede încercări care săatestecalitateaprodusului,  pieselor şi subansamblurilor 

acestuia, emise de laboratoarele producătorului sau ale altor agenţi economici 

autorizaţi 

6. Lista derogărilor, echivalărilor de materiale şi modificărilorfaţă de documentaţia de 

bază, ce s-au efectuat pe timpul execuţiei prototipului (dacă este cazul) 

7. Fişele de verificare metrologică a aparaturii de măsurăşi control folosite în laborator 

8. Documentele privind modul în care se respectă prescripţiile din normativele învigoare, 

referitoare la protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, protecţia mediului 

înconjurător şi compatibilitatea electromagnetică  - dacă este cazul 

9. Procesul Verbal al şedinţeide omologare 

 
NOTA: Aceste puncte sunt orientative, se scot cele care nu exista sau nu a fost nevoie de ele 


