
Ministerul Industriei şi Resurselor 
Ordin nr. 36 din 18/02/2002 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 

privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa" 

 
 

    Ministrul industriei şi resurselor,  
    având în vedere prevederile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de 
măsurare,  
    în baza art. 3 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală,  
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,  
    emite următorul ordin:  
 
 
   Art. 1. - Se aprobă Norma de metrologie legală CEE "NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa", prevăzută în 
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 5 noiembrie 2002.  
 
 

    Ministrul industriei şi resurselor, 
Dan Ioan Popescu  

 
 
    Bucureşti, 18 februarie 2002.  
    Nr. 36.  
 
Ministerul Industriei şi Resurselor 

Normă din 18/02/2002 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002 

Normă de metrologie legală CEE "NML CEE-71/319 - Contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa" 

 
 

   Art. 1. - Prezenta normă de metrologie legală CEE se aplică în cazul contoarelor volumetrice pentru lichide, altele decât apa, care permit 
măsurarea volumelor şi în care lichidul produce mişcarea pereţilor mobili ai camerelor de măsurare.  
   Art. 2. - Se admite aplicarea marcajelor CEE pe contoarele volumetrice care îndeplinesc prevederile prezentei norme de metrologie legală 
CEE.  
   Art. 3. - Contoarele volumetrice se supun controlului metrologic prin aprobare de model CEE şi verificare iniţială CEE, în conformitate cu 
prevederile pct. 1.2.1 sau 1.2.2, după caz, din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a 
mijloacelor de măsurare şi în condiţiile stabilite în anexa la prezenta normă de metrologie legală CEE.  
   Art. 4. - Introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a contoarelor volumetrice pentru lichide, altele decât apa, nu poate fi împiedicată, 
interzisă sau restricţionată dacă acestea poartă marcajele CEE pentru aprobare de model şi verificare iniţială, prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 
2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001, sau dacă sunt fabricate într-un stat membru al Uniunii Europene şi poartă marcajele CEE 
corespunzătoare.  
   Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă de metrologie legală CEE.  
 
 

   ANEXĂ
  la NML CEE-71/319  

 
 

   CAPITOLUL I 
  Condiţii pentru contoarele pentru lichide, altele decât apa  

 
 
   1. Terminologie  
   1.1. Contorul volumetric pentru lichide este un mijloc de măsurare compus dintr-un dispozitiv de măsurare şi un dispozitiv indicator. În general 
acesta face parte dintr-un sistem de măsurare.  
   1.2. Sistemul de măsurare pentru lichide este un mijloc de măsurare care cuprinde atât contorul propriu-zis, cât şi echipamentele auxiliare, care 
pot fi asociate cu el, toate dispozitivele necesare pentru a asigura o măsurare corectă şi orice dispozitiv suplimentar, destinat să faciliteze 
operaţiunile de măsurare.  
   1.3. Livrarea minimă este cel mai mic volum de lichid care poate fi măsurat cu un anumit model de contor.  
   1.4. Volumul ciclic este volumul de lichid care corespunde unui ciclu de funcţionare a dispozitivului de măsurare, adică secvenţei mişcărilor la 
sfârşitul căreia toate organele mobile ale dispozitivului de măsurare revin pentru prima dată în aceeaşi poziţie ca în momentul iniţial.  
   1.5. Abaterea periodică este diferenţa maximă, în timpul unui ciclu de funcţionare, dintre volumul dezlocuit prin mişcarea componentelor şi 
volumul arătat de dispozitivul indicator conectat la dispozitivul de măsurare, fără jocuri sau alunecări, astfel încât să indice, la sfârşitul ciclului şi 
pentru acest ciclu, un volum egal cu volumul ciclic.  
   2. Dispozitiv indicator  
   2.1. Contoarele trebuie să aibă un dispozitiv indicator care să indice volumul măsurat în cm3 sau în mm3, în dm3 ori în litri sau în m3.  



   2.2. Într-un dispozitiv indicator având unul sau mai multe elemente, acel element care are valoarea diviziunii scării cea mai mică este denumit 
primul element.  
   2.3. Legătura dintre dispozitivul indicator şi dispozitivul de măsurare trebuie să fie sigură, durabilă şi efectuată printr-o conexiune mecanică sau 
printr-un dispozitiv cu magnet permanent.  
   2.4.1. Citirea indicaţiei trebuie să fie sigură, uşoară şi clară.  
   2.4.2. Dacă dispozitivul indicator are mai multe elemente, construcţia sa trebuie realizată astfel încât citirea indicaţiei să poată fi făcută prin 
simpla juxtapunere a indicaţiilor diferitelor elemente.  
   2.5. Valoarea maximă a indicaţiei dispozitivului indicator trebuie să fie de forma 1 x 10(n), 2 x 10(n) sau 5 x 10(n), (n) fiind un număr întreg, 
pozitiv sau negativ, ori zero.  
   2.6. Mişcarea unui element poate fi continuă sau discontinuă.  
   2.7. Când partea mobilă a unui element are o mişcare continuă, scara gradată şi indicele acesteia trebuie să permită determinarea cantităţii 
măsurate pentru orice poziţie în care elementul se poate opri.  
   2.8. Valoarea diviziunii scării primului element trebuie să fie de forma 1 x 10(n), 2 x 10(n) sau 5 x 10(n) unităţi de măsură legale pentru volum.  
   2.9. Exceptând elementul care corespunde valorii maxime a indicaţiei dispozitivului indicator, valoarea unei rotaţii a unui element trebuie să fie 
de forma 10 n unităţi de măsură legale, în cazul în care scara gradată de pe acest element este complet vizibilă.  
   2.10. Când un element este constituit dintr-o scară circulară fixă şi un indice rotitor, direcţia de rotaţie a acestui indice trebuie să fie în sensul 
acelor de ceasornic.  
   2.11. La un dispozitiv indicator cu mai multe elemente fiecare rotaţie a părţii în mişcare a elementului, a cărei gradaţie este în întregime vizibilă, 
trebuie să corespundă cu valoarea diviziunii scării următorului element.  
   2.12. La un dispozitiv indicator cu mai multe elemente indicele unui element cu mişcare discontinuă, în afară de primul element, trebuie să se 
mişte înainte cu o cifră, în timp ce precedentul element se mişcă nu mai mult de o zecime din rotaţia sa. Această mişcare înainte trebuie să 
înceteze când precedentul element indică zero.  
   2.13. Când un dispozitiv indicator are mai multe elemente şi când numai o parte a celui de-al doilea şi a următoarelor elemente este vizibilă în 
fereastră, mişcarea acestor elemente trebuie să fie discontinuă. Mişcarea primului element poate fi continuă sau discontinuă.  
   2.14. Dacă indicaţia este dată de cifre în linie şi mişcarea primului element este discontinuă, este permisă marcarea unuia sau mai multor 
zerouri fixe, la dreapta acestui element.  
   2.15. Când primul element are o porţiune din scara sa vizibilă într-o fereastră şi are o mişcare continuă poate să rezulte o ambiguitate în citire, 
care trebuie eliminată în măsura în care este posibil. Pentru a realiza acest lucru şi pentru a permite citirea prin interpolare dimensiunea ferestrei, 
paralelă cu direcţia de mişcare a scării, nu trebuie să fie mai mică de 1,5 ori distanţa dintre centrele liniilor a două repere gradate numerotate 
consecutiv, astfel încât cel puţin două repere gradate, dintre care unul va avea o cifră, să fie mereu vizibile. Fereastra poate să fie asimetrică faţă 
de repere.  
   2.16. La o scară cu repere gradate acestea trebuie să aibă aceeaşi grosime constantă de-a lungul lor şi să nu depăşească un sfert din distanţa 
dintre centrele liniilor a două repere consecutive. Reperele corespunzătoare pentru 1 x 10(n), 2 x 10(n) sau 5 x 10(n) unităţi de măsură legale 
trebuie să se diferenţieze numai prin diferenţa lor de lungime.  
   2.17. Distanţa reală sau aparentă dintre axele a două repere gradate, consecutive nu trebuie să fie mai mică de 2 mm.  
   2.18. Înălţimea reală sau aparentă a cifrelor nu trebuie să fie mai mică de 4 mm.  
   3. Dispozitiv de calibrare  
   3.1. Contoarele trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de calibrare care să permită modificarea raportului dintre volumul indicat şi cel real 
care traversează contorul.  
   3.2. Când acest dispozitiv modifică raportul într-o manieră discontinuă, diferenţa dintre două valori consecutive ale acestui raport nu trebuie să 
fie mai mare de 0,002.  
   3.3. Reglarea prin intermediul montării în derivaţie a contorului este interzisă.  
   4. Condiţii speciale privind livrarea minimă  
   4.1. Livrarea minimă trebuie să fie astfel încât fiecare dintre următoarele valori să nu fie mai mare decât eroarea tolerată pentru acest volum, 
specificată la pct. 2 şi 3 din cap. II:  
   (1) volumul corespunzător mişcării cu 2 mm a scării primului element al dispozitivului indicator şi unei cincimi din valoarea diviziunii, când 
primul element are o mişcare continuă;  
   (2) volumul corespunzător mişcării a două cifre consecutive, când primul element are o mişcare discontinuă;  
   (3) eroarea care, în condiţii normale de funcţionare, este cauzată de jocul sau de alunecarea între dispozitivul de măsurare şi primul element al 
dispozitivului indicator;  
   (4) dublul abaterii periodice.  
   4.2. La determinarea livrării minime trebuie să se ţină seama, dacă este necesar, de efectul componentelor adiţionale ale dispozitivului de 
măsurare.  
   4.3. Livrarea minimă trebuie să fie de forma 1 x 10(n), 2 x 10(n) sau 5 x 10(n), (n) fiind un număr întreg, pozitiv sau negativ, ori zero.  
   5. Debitul maxim şi debitul minim  
   5.1. Debitul maxim şi debitul minim sunt specificate în certificatul aprobării de model, în concordanţă cu rezultatele obţinute în timpul probelor. 
Contorul trebuie să funcţioneze la debitul său maxim, pentru o perioadă determinată, specificată în certificatul de aprobare de model, fără să 
prezinte o schimbare sensibilă a calităţii măsurărilor sale.  
   5.2. Raportul dintre debitul maxim şi debitul minim trebuie să fie de cel puţin 10 pentru contoare în general şi de cel puţin 5 pentru contoarele 
pentru gaze lichefiate.  
   6. Efectul naturii lichidului, al temperaturii şi al presiunii  
   6.1. În certificatul aprobării de model al unui contor trebui să fie specificate felul lichidului sau lichidelor pentru care contorul este destinat, 
limitele intervalului de temperatură a lichidului care trebuie să fie măsurat, în cazul în care aceste limite sunt sub -10▫C sau peste +50▫C, şi 
presiunea maximă de lucru.  
   6.2. Încercările efectuate în scopul obţinerii aprobării de model a unui contor trebuie să demonstreze că variaţia erorilor datorate variaţiei 
maxime a presiunii şi temperaturii, în limitele care vor fi specificate în certificatul aprobării de model, nu trebuie să depăşească, pentru fiecare 
dintre aceşti factori, jumătate din valorile stabilite la pct. 1, 2 şi 3 din cap. II.  
   7. Erorile tolerate ale contorului  
   7.1. Când verificarea iniţială a unui sistem de măsurare este precedată de verificarea iniţială CEE a contorului, conform art. 3 din prezenta 
normă de metrologie legală CEE, erorile tolerate în timpul verificărilor metrologice sunt egale cu jumătatea erorilor tolerate, specificate la pct. 1, 2 
şi 3 din cap. II, dar nu mai mici de 0,3% din cantitatea măsurată, dacă lichidul utilizat este acelaşi cu cel pentru care este destinat contorul.  
   7.2. În cazul în care exactitatea măsurării nu este suficientă ca să permită îndeplinirea condiţiei prevăzute la pct. 7.1, în certificatul aprobării de 
model pot fi majorate erorile tolerate, în limitele celor specificate la pct. 1, 2 şi 3 din cap. II.  
   7.3. De asemenea, în certificatul aprobării de model se pot reduce şi/sau se pot modifica erorile tolerate, când verificarea de mai sus se face 
numai cu unul dintre lichidele prevăzute sau cu un alt lichid.  



    În ultimul caz (când lichidul folosit la verificare este diferit de cel pentru care este destinat contorul) în certificatul aprobării de model trebuie să 
se specifice valorile debitului din timpul verificărilor, altele decât cele cuprinse între debitul maxim şi debitul minim.  
   8. Inscripţii  
   8.1. Fiecare contor trebuie să prezinte, în mod vizibil şi de neşters, pe cadranul dispozitivului indicator sau pe o plăcuţă specială, următoarele 
menţiuni:  
   a) simbolul aprobării de model CEE;  
   b) marca de identificare sau numele producătorului;  
   c) descrierea producătorului, dacă există;  
   d) numărul de serie al contorului şi anul de fabricaţie;  
   e) volumul ciclic;  
   f) debitul maxim şi debitul minim;  
   g) presiunea maximă de lucru;  
   h) intervalul de temperatură, în cazul în care lichidul poate fi măsurat la o temperatură sub -10▫C sau peste +50▫C;  
   i) natura lichidului sau lichidelor care trebuie să fie măsurate şi limitele viscozităţii cinematice sau dinamice, când numai indicaţia naturii 
lichidului nu este suficientă pentru determinarea viscozităţii lichidului sau lichidelor.  
   8.2. Unitatea de măsură a volumului măsurat sau simbolul acesteia, precum şi livrarea minimă trebuie să fie vizibil marcate pe cadranul 
dispozitivului indicator.  
   8.3. În cazul în care sensul de curgere a lichidului nu rezultă în mod evident, acesta trebuie să fie indicat printr-o săgeată pe carcasa contorului.  
   8.4. La contoarele care măsoară lichide alimentare şi care pot fi demontate numărul de serie sau ultimele trei cifre ale acestui număr trebuie să 
fie inscripţionate şi pe componentele a căror înlocuire poate afecta rezultatele măsurărilor.  
   8.5. Dispozitivul indicator poate avea un semn special şi un număr de identificare.  
   9. Sigilare şi marcare  
   9.1. Sigilarea trebuie să prevină accesul la părţile ce pot modifica calibrarea şi demontarea, chiar parţială, a contorului, când aceste demontări 
nu sunt autorizate în certificatul aprobării de model (contoarele care măsoară lichide alimentare şi care pot fi demontate).  
   9.2. Pentru aplicarea marcajului CEE trebuie să fie prevăzut un loc special pe o componentă principală, vizibilă, fără demontare pe dispozitivul 
de măsurare, pe dispozitivul indicator sau pe carcasa acestora.  
   9.3. Certificatul aprobării de model trebuie să prevadă locul pentru aplicarea mărcii pe componentele interschimbabile ale contorului, care pot fi 
demontate, alături de numărul de serie la care se face referire în pct. 8.4.  
 
 

   CAPITOLUL II 
  Erorile tolerate ale sistemelor de măsurare  

 
 
   1. Când un contor este încorporat într-un sistem de măsurare, erorile tolerate, pozitive sau negative, la verificarea iniţială a sistemului, în 
condiţii normale de funcţionare şi în limitele de funcţionare specificate în certificatul de aprobare de model, sunt prezentate în tabelul de mai jos, 
în funcţie de cantităţile măsurate.  
     

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 
│   Cantităţile măsurate    │       Erorile tolerate       │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 
│de la 0,02 la 0,1 l        │± 2 ml                        │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 
│de la 0,1 la 0,2 l         │± 2% din cantitatea măsurată  │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 
│de la 0,2 la 0,4 l         │± 4 ml                        │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 
│de la 0,4 la 1 l           │± 1% din cantitatea măsurată  │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 
│de la 1 la 2 l             │± 10 ml                       │ 
├───────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 
│2 l sau mai mult           │± 0,5% din cantitatea măsurată│ 
└───────────────────────────┴──────────────────────────────┘ 
  

   2. Eroarea tolerată pentru livrarea minimă este dublul valorii specificate la pct. 1 şi, indiferent de cantitatea măsurată, eroarea tolerată nu poate 
fi mai mică decât cea permisă la livrarea minimă.  
   3. Datorită dificultăţilor inerente procesului de testare erorile tolerate sunt dublul celor specificate la pct. 1 şi 2, când sunt aplicate sistemelor de 
măsurare a gazelor lichefiate ori a altor lichide măsurate la o temperatură sub -10▫C sau pete + 50▫C şi sistemelor care au debitul minim mai mic 
de 1 l/oră.  
   4. Dacă la verificarea iniţială erorile sunt toate în acelaşi sens, cel puţin una dintre ele nu trebuie să depăşească limitele specificate la pct. 7.1 
din cap. I.  
 


