
Ministerul Industriei şi Resurselor 
Ordin nr. 76 din 19/03/2002 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 09/05/2002 

privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE - 71/348 Echipamente auxiliare pentru 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 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 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 - 71/348 Echipamente auxiliare pentru 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, 19 martie 2002.  
    Nr. 76.  
 
Ministerul Industriei şi Resurselor 

Normă din 19/03/2002 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 09/05/2002 

Normă de metrologie legală CEE "NML CEE - 71/348 Echipamente auxiliare pentru contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa" 

 
 

   Art. 1. - Prezenta normă de metrologie legală CEE se aplică echipamentelor auxiliare pentru contoarele volumetrice pentru lichide, altele decât 
apa, prevăzute în anexă.  
   Art. 2. - Se admite aplicarea marcajelor CEE pe echipamentele auxiliare pentru contoarele volumetrice pentru lichide, altele decât apa, care 
îndeplinesc prevederile prezentei norme de metrologie legală CEE.  
   Art. 3. - Echipamentele auxiliare pentru contoarele volumetrice pentru lichide, altele decât apa, se supun controlului metrologic prin aprobare 
de model CEE şi verificare iniţială CEE în acelaşi timp cu contoarele cu care sunt asociate, în conformitate cu prevederile pct. 1.2 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 echipamentelor auxiliare pentru contoarele 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 - 71/348  

 
 

   CAPITOLUL I 
  Dispozitivul de aducere la zero al dispozitivului indicator de volum  

 
 
   1.1. Dispozitivul de aducere la zero este un mecanism care aduce indicatorul de volum la zero fie printr-o operaţiune manuală, fie printr-un 
sistem automat.  
   1.2. Dispozitivul de aducere la zero nu trebuie să modifice rezultatul măsurării.  
   1.3. În timpul operaţiunii de aducere la zero nu trebuie să fie posibilă indicarea unei noi cantităţi măsurate.  
   1.4. Prevederile pct. 1.2 şi 1.3 nu sunt obligatorii:  
   1.4.1. pentru cadranele indicatoare de volum care poartă inscripţia "Vânzarea directă pentru public este interzisă" sau altă restricţie echivalentă 
privind utilizarea;  
   1.4.2. pentru indicatoarele de volum cu ac indicator, montate pe contoare al căror debit maxim nu depăşeşte 1.200 l/h; în cazul în care 
contoarele sunt destinate unor operaţiuni de vânzare/comercializare creşterea în mod manual a cantităţii indicate nu trebuie să fie posibilă.  
   1.5. În cazul unui dispozitiv indicator de volum care are o mişcare continuă, după fiecare operaţiune de aducere la zero abaterea admisă faţă 
de zero nu trebuie să fie mai mare de jumătate din eroarea tolerată pentru livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum, 
fără a depăşi o cincime din valoarea diviziunii scării.  
    În cazul dispozitivelor indicatoare de volum care au o mişcare discontinuă indicaţia acestora trebuie să fie zero.  



 
 

   CAPITOLUL II 
  Totalizatorul de volum  

 
 
   2.1. Un dispozitiv indicator de volum cu dispozitiv de aducere la zero poate fi asociat cu unul sau mai multe totalizatoare de volum, care, după 
totalizare, indică volumele diferite înregistrate succesiv de dispozitivul indicator de volum.  
   2.2. Totalizatoarele de volum nu trebuie să conţină dispozitive de aducere la zero.  
   2.3. Totalizatoarele de volum pot fi realizate numai sub forma dispozitivelor cu afişare numerică.  
   2.4. Totalizatoarele de volum pot fi astfel poziţionate încât să nu fie vizibile.  
   2.5. Unitatea în care este exprimat volumul total sau simbolul ei trebuie să fie indicată şi conformă prevederilor art. 2.1 din anexa la Norma de 
metrologie legală CEE "NML CEE - 71/319 Contoare volumetrice pentru lichide, altele decât apa", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi 
resurselor nr. 36 din 18 februarie 2002.  
   2.6. Valoarea diviziunii scării gradate a primului element, pentru fiecare totalizator de volum, trebuie să fie de forma 1 x 10(n), 2 x 10(n) sau 5 x 
10(n), unităţi de măsură legale pentru volum, n fiind un număr întreg, pozitiv sau negativ, ori zero. Aceasta trebuie să fie egală sau mai mare 
decât valoarea diviziunii scării gradate a dispozitivului indicator de volum cu dispozitiv de aducere la zero.  
   2.7. Dacă indicaţiile totalizatorului de volum şi cele ale dispozitivului indicator de volum cu dispozitiv de aducere la zero sunt vizibile simultan, 
cifrele totalizatorului de volum trebuie să aibă dimensiunile mai mici de jumătate din dimensiunile corespunzătoare ale cifrelor de pe dispozitivul 
indicator de volum cu dispozitiv de aducere la zero.  
 
 

   CAPITOLUL III 
  Dispozitivul indicator de volum multiplu  

 
 
   3.1. Dispozitivul indicator de volum poate să aibă mai multe cadrane. La dispozitivul indicator de volum pot fi conectate unul sau mai multe 
dispozitive indicatoare de volum care repetă indicaţia acestuia.  
   3.2. Valorile diviziunilor scărilor indicatoarelor de volum pot fi diferite, dar livrarea minimă trebuie să fie aceeaşi la toate indicatoarele de volum 
şi trebuie să fie stabilită în funcţie de valoarea diviziunii scării care conduce la cea mai mare valoare pentru această livrare.  
   3.3. Prevederile prezentei norme de metrologie legală CEE şi ale Normei de metrologie legală CEE "NML CEE - 71/319 Contoare volumetrice 
pentru lichide, altele decât apa", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 36/2002, se aplică pentru fiecare indicator de volum 
şi pentru fiecare cadran.  
   3.4. Indicaţiile diferitelor cadrane ale dispozitivelor indicatoare de volum nu trebuie să difere între ele cu mai mult decât eroarea tolerată pentru 
livrarea minimă marcată pe cadrane.  
 
 

   CAPITOLUL IV 
  Dispozitivul indicator de preţ  

 
 
   4.1. Dispozitivului indicator de volum de tip numeric având un dispozitiv de aducere la zero i se poate adăuga un dispozitiv indicator de preţ de 
tip numeric, având un dispozitiv de aducere la zero, al cărui preţ unitar este preţul unităţii de volum utilizate pentru indicarea volumului măsurat.  
   4.2. Preţul unitar trebuie să poată fi modificat. Preţul unitar selectat trebuie să fie afişat.  
   4.3. Dispozitivele pentru selectarea şi afişarea preţului unitar trebuie să fie conectate la dispozitivul indicator de preţ, astfel încât preţul 
corespunzător unei măsurări să fie întotdeauna egal cu produsul dintre preţul unitar selectat şi afişat şi volumul indicat.  
   4.4. Prevederile referitoare la dispozitivele indicatoare de volum prevăzute în Norma de metrologie legală CEE "NML CEE - 71/319 Contoare 
volumetrice pentru lichide, altele decât apa", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 36/2002, precum şi prevederile cap. I, II 
şi III din prezenta anexă se aplică, mutatis mutandis, dispozitivelor indicatoare de preţ, cu excepţia pct. 1.5 referitor la dispozitivul de aducere la 
zero.  
   4.5. Unitatea monetară utilizată sau simbolul ei trebuie să apară pe cadranul dispozitivului indicator de preţ.  
   4.6. Dimensiunile cifrelor dispozitivului indicator de preţ nu trebuie să depăşească dimensiunile cifrelor dispozitivului indicator de volum.  
   4.7. Dispozitivele de aducere la zero ale dispozitivului indicator de preţ şi ale dispozitivului indicator de volum trebuie astfel concepute, încât 
acţionarea unuia dintre cele două dispozitive ale indicatoarelor să determine automat revenirea celuilalt indicator la zero.  
   4.8.1. Preţul calculat al unei cantităţi egale cu eroarea tolerată pentru livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum nu 
trebuie să fie mai mic de o cincime din valoarea diviziunii scării, fără a fi inferior preţului corespunzător unui interval de 2 mm pe scara primului 
element al dispozitivului indicator de preţ, când mişcarea acestui element este continuă.  
   4.8.2. Preţul unei cantităţi egale cu eroarea tolerată pentru livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum trebuie să fie 
egal cu cel puţin valoarea a două diviziuni ale scării, când mişcarea primului element al dispozitivului indicator de preţ este discontinuă.  
   4.9. În condiţii normale de funcţionare diferenţa dintre preţul indicat şi preţul calculat în funcţie de preţul unitar şi de cantitatea indicată nu 
trebuie să depăşească preţul unei cantităţi egale cu eroarea tolerată la livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului indicator de volum.  
   4.10. Pentru dispozitive indicatoare de preţ care au o mişcare continuă, după fiecare aducere la zero abaterea tolerată faţă de zero nu trebuie 
să fie mai mare de jumătate din preţul corespunzător unei cantităţi egale cu eroarea tolerată la livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului 
indicator de volum, fără a depăşi o cincime din valoarea diviziunii scării.  
    În cazul dispozitivelor indicatoare de preţ care au o mişcare discontinuă indicaţia la aducerea la zero a acestora trebuie să fie zero.  
 
 

   CAPITOLUL V 
  Dispozitivul de imprimare  

 
 
   5.1. La dispozitivele indicatoare de volum şi preţ ale contorului poate fi conectat un dispozitiv numeric de imprimare pe bon a cantităţii şi a altor 
informaţii, conform prevederilor pct. 5.6 şi 5.11.  
   5.2. Valoarea diviziunii scării imprimate trebuie să fie de forma 1 x 10(n), 2 x 10(n) sau 5 x 10(n), unităţi de măsură legale pentru volum, n fiind 
un număr întreg, pozitiv sau negativ, ori zero.  



   5.3. Valoarea diviziunii scării imprimate nu trebuie să fie mai mare decât eroarea tolerată la livrarea minimă marcată pe cadranul dispozitivului 
indicator de volum.  
   5.4. Valoarea diviziunii scării imprimate se marchează pe dispozitivul de imprimare.  
   5.5. Cantitatea imprimată se exprimă într-o unitate de măsură legală pentru volum.  
    Cifrele, unitatea de măsură utilizată sau simbolul ei şi punctul zecimal, acolo unde este necesar, trebuie să fie imprimate de dispozitivul de 
imprimare pe bon.  
   5.6. Dispozitivul de imprimare pe bon poate să imprime informaţii referitoare la livrare, cum ar fi: numărul de serie, data, locul măsurării, natura 
lichidului.  
   5.7. Dispozitivul de imprimare pe bon poate fi construit astfel încât imprimarea să poată fi repetată. În acest caz înregistrările imprimate trebuie 
să fie identice şi să poarte acelaşi număr de serie.  
   5.8. Dacă determinarea cantităţii se face prin diferenţa a două valori imprimate, dintre care una poate să fie zero, nu trebuie să existe 
posibilitatea extragerii bonului din dispozitivul de imprimare în timpul măsurării.  
   5.9. Dispozitivul de imprimare pe bon trebuie să aibă un dispozitiv de aducere la zero, combinat cu cel al dispozitivului indicator de volum, cu 
excepţia cazului la care se referă pct. 5.8.  
   5.10. Diferenţa dintre cantitatea indicată şi cantitatea imprimată nu trebuie să fie mai mare decât valoarea diviziunii scării imprimate.  
   5.11. Dispozitivul de imprimare pe bon poate imprima, pe lângă cantitatea măsurată, fie preţul pentru această cantitate, fie acest preţ şi preţul 
unitar. De asemenea, poate să imprime numai preţul de plată, dacă dispozitivul de imprimare este conectat la un dispozitiv indicator al cantităţilor 
şi preţurilor calculate, în cazul vânzărilor directe pentru public.  
    Cifrele, unitatea monetară utilizată sau simbolul ei şi semnul zecimal, acolo unde este cazul, se imprimă de dispozitivul de imprimare pe bon. 
Cifrele imprimate care reprezintă preţul nu trebuie să aibă dimensiuni mai mari decât cele ale cifrelor imprimate care reprezintă cantitatea 
măsurată.  
   5.12. Valoarea diviziunii scării pentru preţul imprimat trebuie să fie de forma 1 x 10(n), 2 x 10(n) sau 5 x 10(n), unităţi monetare, n fiind un 
număr întreg, pozitiv sau negativ, ori zero.  
    Această valoare nu trebuie să depăşească preţul corespunzător unei cantităţi egale cu eroarea tolerată la livrarea minimă marcată pe cadranul 
dispozitivului indicator de volum.  
   5.13.1. În cazul în care contorul este echipat cu un dispozitiv indicator de preţ, diferenţa dintre preţul indicat şi preţul imprimat nu trebuie să 
depăşească valoarea diviziunii scării imprimate.  
   5.13.2. În cazul în care contorul nu este echipat cu un dispozitiv indicator de preţ, diferenţa dintre preţul imprimat şi preţul calculat în funcţie de 
cantitatea indicată şi preţul unitar trebuie să fie conformă prevederilor pct. 4.9.  
 
 

   CAPITOLUL VI 
  Dispozitivul de preselecţie  

 
 
   6.1. Contorul poate fi echipat cu un dispozitiv de preselecţie.  
    Dispozitivul de preselecţie este un mecanism care permite selectarea cantităţii ce va fi măsurată şi care opreşte automat curgerea lichidului 
când cantitatea selectată a fost măsurată.  
   6.2. Cantitatea selectată este afişată cu ajutorul unui dispozitiv cu scară şi repere sau al unui dispozitiv numeric.  
   6.3. Când preselecţia se poate efectua cu ajutorul unor comenzi independente unele de altele, valoarea diviziunii scării pentru o comandă 
trebuie să fie egală cu intervalul de preselecţie al comenzii pentru decada imediat inferioară.  
   6.4. Dispozitivul de preselecţie poate fi astfel conceput încât repetarea unei cantităţi selectate să nu necesite o nouă acţionare a comenzilor.  
   6.5. Când cifrele afişate ale dispozitivului de preselecţie sunt diferite faţă de cifrele dispozitivului indicator de volum şi dacă este posibil să fie 
văzute simultan, primele nu trebuie să aibă dimensiunile mai mari de trei pătrimi din dimensiunile corespunzătoare ultimelor.  
   6.6. În timpul măsurării indicaţia cantităţii selectate poate fie să rămână nemodificată, fie să revină progresiv la zero.  
   6.7. În condiţii normale de funcţionare diferenţa dintre cantitatea selectată şi cantitatea indicată nu trebuie să depăşească jumătate din eroarea 
tolerată pentru livrarea minimă.  
   6.8. Cantitatea selectată şi cantitatea indicată de dispozitivul indicator de volum se exprimă în aceleaşi unităţi. Unitatea sau simbolul acesteia 
se inscripţionează pe dispozitivul de preselecţie.  
   6.9. Valoarea celei mai mici diviziuni a scării dispozitivului de preselecţie nu trebuie să fie mai mică decât valoarea diviziunii primului element al 
dispozitivului indicator de volum.  
   6.10. Dispozitivul de preselecţie poate fi prevăzut cu un dispozitiv pentru oprirea rapidă a debitului de lichid, dacă este necesar.  
   6.11. Când dispozitivul de preselecţie este prevăzut cu un dispozitiv pentru reglarea reducerii debitului la sfârşitul măsurării, acestuia i se 
ataşează un dispozitiv de sigilare, dacă acesta din urmă este necesar pentru a preveni modificarea eventuală a reglării efectuate.  
   6.12. Prevederile pct. 6.7 şi 6.11 nu se aplică dacă dispozitivul de imprimare prevăzut la cap. V este asociat cu un contor pentru a permite 
imprimarea unui bon sau dacă, în cazul vânzărilor directe către public, dispozitivul de preselecţie nu este vizibil.  
   6.13. Contoarele cu dispozitive de indicare a preţului pot, de asemenea, să fie echipate cu dispozitive de preselecţie pentru preţ. În acest caz 
curgerea lichidului este oprită în momentul în care cantitatea livrată corespunde preţului selectat. Prevederile pct. 6.1-6.12 se aplică şi în această 
situaţie.  
 
 

   CAPITOLUL VII 
  Sigilarea  

 
 
   7. Pentru a împiedica demontarea echipamentelor auxiliare şi accesul la componentele de reglare echipamentele trebuie prevăzute cu 
dispozitive de sigilare.  
 


