TESTAREA METROLOGICĂ
Contoarele de apă rece şi apă caldă (apometre) cu diametrele nominale cuprinse între
Dn=15÷20mm, montate în apartamente pe racordurile interioare de apă rece şi apă caldă, sunt considerate
repartitoare (alocatoare) de costuri şi indicaţiile acestora se utilizează la calculul lunar al consumurilor de
apă rece şi apă caldă pentru apartamentele şi/ sau spaţiile cu altă destinaţie din condominiu.
Pentru repartizarea corectă a consumurilor şi eliminarea suspiciunilor generate de existenţa
diferenţelor dintre cantitatea înregistrată de contorul fiscal montat la limita de proprietate a condominiului şi
suma cantităţilor înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente, este necesar ca după o anumită
perioadă de utilizare acestea să fie testate metrologic. Ca rezultatele să fie cât mai concludente este recomandat
ca testarea să se efectueze, în acelaşi timp, pentru toate repartitoarele de costuri din imobilul respectiv. Nu
trebuie neglijată nici poziţia de montaj a apometrelor, eventuala corectare a poziţiei de montaj a acestora (dacă
nu sînt respectate instrucţiunile de montaj), conduce la diminuarea diferenţelor apărute.
Regia Autonomă Municipală „R.A.M” Buzău, prin laboratorul propriu de metrologie, efectuează
testări metrologice pentru contoarele de apă rece şi apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri de
către persoane fizice, asociaţii de proprietari şi agenţi economici.
Pentru testarea metrologică, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.112 din
26.07.2012, s-a stabilit un tarif de 16,00 lei/buc, tarif în care intră revizia (curăţire, spălare chimică, calibrare)
şi testarea metrologică a dispozitivelor.
Dacă asociaţia de proprietari, proprietarul apartamentului sau agentul economic are posibilitatea
demontării şi remontării apometrelor, cu personal propriu specializat, acesta se poate prezenta la laboratorul
de verificări metrologice situat în str. Spiru Haret, în incinta punctului termic PT 33, tariful perceput
fiind de 16,00 lei/buc.
În condiţiile în care se doreşte ca întreaga operaţiune să se execute organizat, cu personalul unităţii
noastre, se mai percepe încă 5 lei/buc, reprezentând demontarea şi remontarea apometrelor.
În momentul în care apometrele sunt trimise pentru testare pe bancul de probe, acestora le sunt
verificate debitul minim la care apometrul începe contorizarea, debitul maxim de apă care poate trece prin
apometru, debitul nominal (jumatate din debitul maxim) şi debitul de tranziţie (valoare situată între debitul
permanent şi debitul minim).
Dacă v-aţi decis să recurgeţi la o astfel de testare metrologică la apometre, cu personalul unităţii
noastre, noi vom veni la domiciliul dumneavoastră, vom demonta aparatul, iar pe perioada testării (minim 23 zile lucrătoare), vom monta nişte mosoare (ştuţuri) de ţeavă cu Dn=15÷20mm, asigurând continuitatea
alimentării cu apă, lucru ce vă va permite folosirea acesteia. În urma tuturor testelor efectuate pe bancul de
probă, apometrele primesc un calificativ.
Vor primi calificativ:
 “ADMIS” - dacă apometrele se încadrează în parametrii tehnici din fabricaţie;
 “RESPINS” - dacă nu mai oferă acurateţe în contorizarea debitului real consumat de către
proprietar
Dacă apometrele dumneavoastră au trecut de testarea metrologică, ne vom întoarce şi vă vom
remonta în instalaţie dispozitivul, înmânându-vă fişa de conformitate.
Dacă apometrele NU trec de testarea metrologică, există 2 posibilități:
1. la cerere vă putem monta altele noi, procurate de dumneavoastră;
2. vi se va da fişa de conformitate cu calificativul NEGATIV menționat.
Vă recomandăm montarea de apometre noi întrucât costurile cu repararea celor defecte sunt
ridicate iar acurateţea înregistrărilor lasă de dorit.

