
HOTĂRÂRE 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor 

pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare 
 
 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Articol unic – Hotărârea Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru 

punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 765 din 14 octombrie 2015, se modifică după cum urmează: 

 
1. La articolul. 27, alineatul (1), prima teză se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
’’(1) Un organism intern acreditat poate fi folosit pentru a desfăşura activităţi de evaluare 

a conformităţii pentru întreprinderea din care face parte, în scopul punerii în aplicare a 

procedurilor prevăzute la modulul A2 şi la modulul C2 din anexa nr. 2.’’ 

 

2. La Anexa nr. 1, punctul 7.6, prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins: 
’’Un mijloc de măsurare trebuie să fie proiectat astfel încât să permită controlul 

măsurărilor după introducerea pe piaţă a mijlocului de măsurare şi punerea sa în 

funcţiune.’’  

 
3. La Anexa nr. 3, punctul 8.2, prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins: 
’’8.2 Producătorul trebuie să precizeze dacă contorul de apă este destinat măsurării 

curgerii inverse.’’ 

 
4. La Anexa nr. 3, punctul 10, prima teză se modifică şi va avea următorul cuprins: 
’’Întreprinderea de utilitate public sau persoana legal desemnată pentru instalarea 

contorului de apă trebuie să determine condiţiile de utilizare prevăzute la pct. 1, 2 şi 3, 

astfel încât contorul de apă să fie corespunzător pentru măsurarea cu exactitate a 

consumului estimat sau prognozabil.’’ 

 

5. Menţiunea din finalul Hotărârii Guvernului nr. 711/2015 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 



Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre 

referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare (reformare) 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene , seria L, nr. 96 din 29 martie 2014, 

Directiva delegată (UE) 2015/13 a Comisiei din 31 octombrie 2014 de modificare a 

anexei III la Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce 

priveşte domeniul de valori pentru debit al contoarelor de apă, publicată în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 3 din 7 ianuarie 2015 şi Rectificarea la 

Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 

privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe 

piaţă a mijloacelor de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

(JOUE), seria L nr.13 din 20 ianuarie 2016. 
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