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REZUMAT. Lucrarea își propune să menţioneze obiective des solicitate ale expertizelor tehnice judiciare, pe care 
le-a tratat autoarea și concluzii fundamentate pe probe certe, rezultate în urma aplicării cunoștinţelor știinţifice 
din domeniul metrologiei. 
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ABSTRACT. The main purpose of this paperwork is to specify the most common objectives of technical expertise 
which were treated by the author and the conclusions based on clear evidence resulting from the application of 
scientific and technical knowledge in metrology. 
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1. IDENTIFICAREA CONTOARULUI  
DE ENERGIE ELECTRICĂ 

În general, primul obiectiv se referă la con-
fruntarea seriei contoarului de energie electrică din 
înregistrările furnizorului de utilități cu seria 
contoarului de energie electrică supus expertizei 
tehnice. În timpul unei expertize tehnice, s-a 
constatat că seria de fabricație a contoarului de 
energie electrică și numărul de inventar inscripționat 
pe acesta nu corespundea cu seria de fabricație, 
respectiv numărul de inventar menționate la abonat 
în Bonul de mișcare emis cu ocazia montării 
respectivului mijloc de măsurare. 

2. CONFORMITATEA CONTOARULUI  
DE ENERGIE ELECTRICĂ CU 
REGLEMENTĂRILE METROLOGICE 

Se supun expertizării contoare de energie electrică, 
introduse pe piaţă, de exemplu, în baza certificatului 
aprobării de model. 

Conform art.5 din IML 3-2005, aprobată prin 
HG 1660/2005, cu modificările și completările 
ulterioare, contoarele sunt mijloace de măsurare 
reglementate, supuse controlului metrologic legal. 

Tratarea reclamațiilor privind mijloacele de 
măsurare supuse controlului metrologic legal se 
efectuează conform Ordonanţei Guvernului nr. 20/ 
1992, aprobată, modificată prin Legea nr.11/1994, 
cu modificările şi completările ulterioare, Instrucți-
unii de Metrologie Legală, IML 7-05: „Inspecţia şi 
testarea inopinată, supravegherea metrologică a 

utilizării mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal” aprobate prin Hotărârea Guver-
nului nr. 1660/ 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare și Procedurii de metrologie legală : cod 
PML 5-05-08, « Tratarea reclamațiilor privind mij-
loacele de măsurare supuse controlului metrologic 
legal înregistrate la Biroul Român de Metrologie 
Legală sau la unitățile sale teritoriale » aprobată prin 
Ordin al Directorului General al Biroului Român de 
Metrologie Legală. 

Conform cap. 6.5.1 din PML 5-05-08, „Primul pas 
în tratarea reclamației privind un mijloc de măsurare 
constă în stabilirea legalității mijlocului de măsurare 
reclamat, se vor face toate demersurile necesare 
obținerii tuturor informațiilor și a documentelor care 
atestă legalitatea mijlocului de măsurare.” 

Atestarea legalităţii se efectuează prin buletinul 
de verificare metrologică cu decizia „Admis” şi 
marcajele metrologice de verificare, cu respectarea 
prevederilor instrucţiunilor de metrologie legală 
IML 4-05 (art. 17 din IML 3-05). 

În timpul expertizei se analizează legalitatea 
mijlocului de măsurare care face obiectul expertizei 
prin verificarea integrității și valabilității marcajelor 
metrologice și/sau de conformitate aplicate, a docu-
mentelor specifice și a concordanței între conținutul 
marcajelor metrologice aplicate și conținutul docu-
mentelor specifice. Schema de sigilare face obiectul 
certificatului aprobării de model. 

Un alt obiectiv al expertizei tehnice, a fost: Să se 
stabilească dacă după expirarea perioadei de vala-
bilitate a verificării efectuate la data de XXX, 
contorul respectiv a mai fost supus vreunei verificări 
metrologice. În cauză era un mijloc de măsurare  
nelegal, având termenul de valabilitate al verificării 
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metrologice expirat. Lista Oficială a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal LO, în 
vigoare, precizează termenul maxim între două 
verificări metrologice succesive. 

În prezent se montează contoare de energie 
electrică inteligente, realizate conform ultimelor 
tehnologii în domeniu cu memorii nevolatile. Aceste 
memorii pot fi expertizate numai la fabricantul care 
dispune de mijloace tehnice necesare. 

În cadrul unei expertize tehnice desfășurată la 
fabricantul mijlocului de măsurare s-a constatat că  
placa de bază a contorului de energie a fost înlocuită 
cu o alta de același tip, având o altă serie de fabri-
cație, astfel, nu s-a putut proba istoricul înregistrării 
consumului de energie electrică. 

3. CONCORDANŢA DINTRE CONSUMUL 
ÎNREGISTRAT DE MIJLOCUL DE 
MĂSURARE ȘI CEL FACTURAT. 

De exemplu, după ce am calculat cantitatea de 
energie electrică consumată, la un consumator, într-o 
perioada de timp, am determinat curentul care avea o 
valoare mai mare decât valoarea curentului nominal 
precizat în Avizul tehnic de racordare. Cu ocazia 
expertizei tehnice am constatat că dijunctorul blocului 

de măsură şi protecţie trifazat, montat la ieşirea din 
contor  nu ar fi permis consumul constant de curent 
permanent (ar fi declanşat). Consumul de energie 
electrică era imposibil, din punct de vedere tehnic, 
de realizat pe instalaţia descrisă în Contractul de 
furnizare a energiei electrice.  

4. CONCLUZII 

Cu ocazia efectuării expertizei tehnice este posibil 
ca, în cazul unor tranzacții comerciale, să nu existe 
garanţia unor măsurări ale energiei electrice corecte, 
fundamentate științific în domeniul metrologiei. 
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