
Hotararea 10/2011 privind modificarea pct. 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 

pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute 

pentru unele prestări de servicii 

 

Intrată în vigoare: 

21 ianuarie 2011 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Articol unic  

1.Punctul 6 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 712/2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi 

pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestării 

de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 1 septembrie 2009, 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"6. Tarifele de verificare metrologică prevăzute în coloana 5 din tabelul nr. 1 se referă la verificarea 

metrologică individuală a mijloacelor de măsurare. În cazul în care verificarea metrologică sau 

verificarea iniţială CEE a mai multor mijloace de măsurare se execută simultan, pe instalaţii/standuri 

de verificare, tariful de verificare metrologică se poate diminua faţă de tariful prevăzut în tabelul nr. 1, 

până la un procent stabilit de către părţi în cadrul unui contract încheiat în acest sens. 

Tarifele de supraveghere a activităţii desfăşurate de laboratoarele de metrologie autorizate, prevăzute 

la nr. crt. 1 din tabelul nr. 3, se referă la testarea individuală a mijloacelor de măsurare din 

eşantioanele reprezentative pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic de laboratorul 

respectiv. În cazul în care testarea mai multor mijloace de măsurare se execută simultan, pe 

instalaţii/standuri de verificare ale laboratorului supravegheat, tariful de supraveghere a activităţii 

laboratorului se poate diminua faţă de tariful prevăzut în tabelul nr. 1, până la un procent stabilit de 

către părţi în cadrul unui contract încheiat în acest sens" 
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