
Ministerul Industriei şi Resurselor 
Ordin nr. 92 din 01/04/2002 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din 29/05/2002 

privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-71/349" Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă 

 
 

    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 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-71/349 - Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă", 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, 1 aprilie 2002.  
    Nr. 92.  
 
Ministerul Industriei şi Resurselor 

Normă din 01/04/2002 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din 29/05/2002 

Normă de metrologie legală CEE "NML CEE-71/349" Calibrarea rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă 

 
 

   Art. 1. - Prezenta normă de metrologie legală CEE se aplică în scopul calibrării rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă. Calibrarea CEE 
reprezintă o calibrare efectuată de către Biroul Român de Metrologie Legală în conformitate cu prevederile prezentei norme de metrologie legală 
CEE.  
   Art. 2. - Rezultatele operaţiunilor de calibrare se consemnează într-un certificat de calibrare CEE, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 
la prezenta normă de metrologie legală CEE.  
   Art. 3. - Mijloacele de măsurare utilizate pentru a determina nivelul lichidului din rezervoarele calibrate conform prevederilor prezentei norme 
de metrologie legală CEE trebuie să fie adaptate special acestui scop. Aceste mijloace de măsurare trebuie să corespundă cerinţelor prevăzute 
în Norma de metrologie legală CEE NML CEE-73/362, aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 428/2001.  
   Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă de metrologie legală CEE.  
 
 

   ANEXA Nr. 1
la norma de metrologie legală CEE  

 
 

    CERINŢE GENERALE 
privind calibrarea rezervoarelor navelor fluviale şi de coastă  

 
 
   1. Capacitatea rezervoarelor navelor, denumite în continuare rezervoare, se determină prin:  
   - transferarea apei sau a altui lichid, al cărui volum se determină cu măsuri de capacitate sau sisteme de măsurare dotate cu contoare special 
etalonate în acest scop; sau  
   - calcule bazate pe dimensiunile rezervorului, această operaţiune putând fi completată, dacă este posibil, cu o verificare mixtă, utilizându-se 
volume măsurate de lichid.  
   2. Operaţiunile de calibrare se execută în aşa fel şi cu mijloace de măsurare de o asemenea exactitate, încât erorile relative în ceea ce priveşte 
capacităţile declarate în documente să nu depăşească:  
   a) ca regulă generală: ± 3/1.000 din capacitatea indicată;  
   b) în mod excepţional, în cazul rezervoarelor cu forme foarte complicate, care nu pot fi calibrate prin transferarea conţinutului lor: ± 5/1.000 din 
capacitatea indicată.  
   3. Rezultatele operaţiunilor de calibrare se consemnează într-un certificat de calibrare însoţit de diagrame şi tabele de calibrare care indică 
volumul de lichid, exprimat în litri, decimetri cubi sau metri cubi, existent în rezervor atunci când suprafaţa liberă a lichidului este situată la o 
înălţime dată, exprimată în centimetri sau decimetri, pe suprafaţa verticală a măsurii de lungime.  
    Tabelele de calibrare centimetrice sau decimetrice pot fi completate cu un tabel de interpolare milimetric.  
    Documentele prevăzute la alin. 1 şi 2 sunt conforme cu prevederile anexelor nr. 2-4 la norma de metrologie legală CEE.  
   4. Pe fiecare rezervor lângă orificiul prevăzut pentru măsura de lungime trebuie să se monteze o plăcuţă de identificare.  
    Plăcuţa de identificare trebuie să poarte următoarele inscripţii:  
   - numărul rezervorului;  



   - înălţimea totală de referinţă H;  
   - numărul certificatului de calibrare.  
    Plăcuţa de identificare trebuie confecţionată dintr-un material rezistent, inalterabil în condiţii normale de utilizare, şi sigilată prin aplicarea 
marcajului CEE pe barele de plumb prevăzute în acest scop în vederea sigilării, astfel încât plăcuţa să nu poată fi îndepărtată fără a distruge 
sigiliul.  
    Caracteristicile şi modelul marcajului CEE aplicat în vederea sigilării sunt cele stabilite pentru marcajul CEE de verificare parţială la pct. 3.2 din 
anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare.  
   5. Certificatul de calibrare nu se emite decât dacă rezervoarele şi ţevile de conectare sunt construite şi dispuse astfel încât, în condiţii normale 
de utilizare a navei, să poată fi uşor golite sau umplute complet şi fără perne de aer rămase captive deasupra sau în lichidul al cărui nivel se 
măsoară, sub nivelul la care rezervorul este considerat plin.  
    Eventualele excepţii admise sau eventualele măsuri de precauţie luate în scopul de a asigura corectitudinea măsurărilor se consemnează în 
certificatul de calibrare.  
   6. Suprafaţa verticală a măsurii de lungime, pe care se măsoară înălţimea lichidului, trebuie să treacă aproximativ prin centrul de greutate al 
secţiunilor orizontale ale rezervorului în fiecare punct în care este posibil să apară o suprafaţă liberă de lichid atunci când măsurările se 
efectuează în condiţii normale de utilizare.  
    Dacă această condiţie nu este îndeplinită din cauza caracteristicilor de construcţie ale rezervorului, trebuie să se menţioneze în certificatul de 
calibrare faptul că nivelul lichidului din rezervor se poate determina numai atunci când nava are atât înclinarea longitudinală, cât şi cea 
transversală zero.  
    Poziţia verticală a măsurii de lungime este determinată de axa unui dispozitiv de ghidare. Acest dispozitiv trebuie să asigure o poziţionare 
corectă a măsurii de lungime, nefiind admise erori sistematice cauzate de modul în care este construit dispozitivul.  
    Intersecţia dintre planul orizontal tangent la marginea superioară a dispozitivului de ghidare şi axa acestui dispozitiv reprezintă punctul de 
referinţă. Distanţa între acest punct şi placa de contact orizontală fixată în mod permanent sub punctul de referinţă, pe aceeaşi verticală cu 
acesta, se numeşte "înălţimea totală de referinţă H" şi se înscrie în partea de sus a fiecărei tabele de calibrare.  
    Constructorul ia toate măsurile de precauţie necesare astfel încât poziţia punctului de referinţă faţă de rezervor şi înălţimea totală de referinţă 
H să fie invariabile.  
   7. Certificatul de calibrare indică eroarea relativă în utilizare a rezervoarelor, la determinarea volumului de lichid conţinut de acestea, având în 
vedere exactitatea cu care au fost determinate volumele specificate în tabela de calibrare şi exactitatea cu care se poate determina nivelul 
suprafeţei libere a lichidului în rezervoare.  
    În cazul menţionat la pct. 2 lit. a) eroarea relativă nu trebuie să depăşească ± 5/1.000 din volumul specificat în tabela de calibrare, iar în cazul 
menţionat la pct. 2 lit. b) aceasta nu trebuie să depăşească ± 8/1.000 din volumul specificat în tabela de calibrare.  
    Volumul minim măsurabil cu ajutorul rezervorului nu trebuie să fie mai mic decât volumul corespunzător unei înălţimi de 500 mm.  
   8. Valabilitatea marcajelor CEE aplicate în vederea sigilării, a certificatelor de calibrare şi a tabelelor de calibrare încetează după 12 ani de la 
data emiterii certificatelor de calibrare sau imediat după ce rezervorul s-a deformat, a fost reparat sau reconstruit în aşa fel încât caracteristicile 
metrologice ale acestuia să se modifice.  
    Data (anul, luna) la care expiră termenul de valabilitate de 12 ani se menţionează în partea de sus a certificatului şi a fiecărei tabele de 
calibrare.  
    Certificatele şi tabelele de calibrare trebuie să fie reactualizate numai după efectuarea unei recalibrări.  
 
 

   ANEXA Nr. 2
la norma de metrologie legală CEE  

 
 

    RAPORT DE CALIBRARE  
 
 
    Raportul de calibrare este emis de Biroul Român de Metrologie Legală în două exemplare, dintre care unul rămâne la Biroul Român de 
Metrologie Legală, iar celălalt la beneficiar, şi trebuie să conţină următoarele documente:  
   1. certificatul de calibrare, care include următoarele informaţii:  
   a) denumirea şi sediul Biroului Român de Metrologie Legală;  
   b) numele şi funcţia celui care a efectuat calibrarea;  
   c) seria certificatului de calibrare, care se va reproduce pe toate celelalte documente şi pe tabelele de calibrare;  
   d) data emiterii certificatului de calibrare şi adresa laboratorului din structura Biroului Român de Metrologie Legală responsabil cu calibrarea;  
   e) data expirării certificatului de calibrare;  
   f) datele de identificare a navei, respectiv numele, numărul de înmatriculare, numele şi adresa proprietarului, anul construcţiei;  
   g) lista şi tipul documentelor anexate;  
   h) grupele de rezervoare pentru care se poate folosi aceeaşi tabelă de calibrare;  
   i) indicarea rezervoarelor care au bazine de drenaj sau instalaţii de încălzire;  
   j) capacitatea totală;  
   k) eroarea tolerată, exprimată ca eroare relativă, la calibrare;  
   l) eroarea tolerată, exprimată ca eroare relativă, în utilizarea rezervoarelor, la măsurarea volumelor de lichid conţinute de acestea, pe baza 
utilizării raportului de calibrare;  
   m) volumul minim măsurabil cu ajutorul rezervorului, care nu trebuie să fie mai mic decât volumul corespunzător unei înălţimi de 500 mm;  
   2. diagrama nr. 1, care indică poziţia rezervoarelor pe navă şi, pentru fiecare rezervor, înălţimea totală de referinţă H, poziţionarea măsurii de 
lungime şi poziţia acesteia faţă de peretele despărţitor frontal etanş al rezervorului şi faţă de peretele despărţitor etanş sau planul median 
longitudinal;  
   3. diagrama nr. 2, care prezintă o secţiune transversală prin rezervoare şi ilustrează raza santinei, convexitatea punţii, înălţimea puţului de 
navă şi modul de confecţionare a dispozitivului de ghidare;  
   4. în cazul navelor prevăzute cu instalaţii de încălzire sau cu bazine de drenaj în rezervoare, diagrama nr. 3, care indică volumul dezlocuit de 
aceste încălzitoare sau bazine de drenaj şi, în cazul bazinelor de drenaj, volumul de lichid conţinut de acestea, de la robinet la robinet;  
   5. pentru fiecare rezervor sau grup de rezervoare similare, o tabelă de calibrare centimetrică sau decimetrică, cu menţionarea înălţimii totale de 
referinţă H şi a datei de expirare a acesteia şi, dacă este disponibil, un tabel de interpolare milimetric.  
 
 



   ANEXA Nr. 3
la norma de metrologie legală CEE  

     
                        MODEL DE CERTIFICAT DE CALIBRARE 
 
            Autoritatea emitentă .................................. 
                                                       ┌───────────────┐ 
            Ţara ....................................  │Expiră la data:│ 
                                                       └───────────────┘ 
               CERTIFICAT DE CALIBRARE Nr. ...................... 
                      "................................"*) 
 
   .............................................................................
            (laboratorul din structura BRML care efectuează calibrarea) 
atestă că la data de ............... a efectuat, la solicitarea ...............,
calibrarea rezervoarelor de pe ................. ".....................", nr. de
înmatriculare ............ deţinut de ............, data construcţiei ........ .
   Diagrama nr. 1 indică poziţia rezervoarelor, numerotarea acestora, 
poziţionarea mijloacelor de măsurare şi, pentru fiecare rezervor, înălţimea 
totală de referinţă H a punctului de referinţă, respectiv înălţimea la care se 
situează marginea superioară a dispozitivului de ghidare faţă de partea 
superioară a plăcii de contact de la baza rezervorului. 
   Diagrama nr. 2 prezintă rezervoarele în secţiune transversală realizată prin
suprafaţa verticală a măsurii de lungime. 
   Diagrama nr. 3 prezintă dispunerea şi capacitatea bazinelor de drenaj şi a 
instalaţiilor de încălzire din rezervoare. 
   În cazul utilizării tabelelor centimetrice anexate, înălţimile lichidului 
trebuie să fie determinate faţă de suprafeţele verticale ale măsurii de lungime,
conform indicaţiilor din diagrama nr. 1. 
   Aceeaşi tabelă de calibrare este valabilă pentru următoarele rezervoare: 
................................................................................
   Eroarea tolerată, exprimată ca eroare relativă, la calibrarea rezervoarelor 
este: 
   - ± 3/1.000 (± 30/00) din capacitatea indicată, în cazul rezervoarelor cu nr.
...............................................................................;
   - ± 5/1.000 (± 50/00) din capacitatea indicată, în cazul rezervoarelor cu nr.
.............................................................................. .
   Eroarea tolerată, exprimată ca eroare relativă, în utilizarea rezervoarelor 
la măsurarea volumelor de lichid conţinute de acestea este: 
   - ± 5/1.000 (± 50/00) din volumul indicat, în cazul rezervoarelor cu nr. 
...............................................................................;
   - ± 8/1.000 (± 80/00) din volumul indicat, în cazul rezervoarelor cu nr. 
...............................................................................,
cu condiţia ca nava să aibă chila perfect orizontală, iar nivelurile lichidului
să fie corect determinate cu mijloace de măsurare legale. 
   Capacitatea totală ..........................................................
   Volumul minim măsurabil cu ajutorul rezervorului nu trebuie să fie mai mic 
decât volumul corespunzător unei înălţimi de 500 mm 
................................................................................
 (numele şi prenumele celui care a efectuat calibrarea, semnătura şi ştampila) 
 
                                                        Întocmit la ............
___________ 
   *) Tipul navei (de exemplu: şlep, vapor, barjă) şi numele navei. 
  

   ANEXA Nr. 4
la norma de metrologie legală CEE  

 
 

    MODEL DE TABELĂ DE CALIBRARE  
     

   Autoritatea emitentă .............................       ┌──────────────────┐
                                                            │Expiră la data de:│
   Laboratorul ......................................       └──────────────────┘
  
  

    ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CALIBRARE Nr. ............................. 
"........................................."*)  

 
 

    Rezervor nr. ..................  
 
 
    Tabela de calibrare indică volumele de lichid conţinut de rezervor, exprimate în decimetri cubi (litri, metri cubi), raportate la înălţimea lichidului 
în rezervor, exprimată în centimetri, faţă de baza măsurii de lungime ilustrată în diagramele nr. ............................................................... .  
    Capacitatea totală .......... Înălţimea totală de referinţă H ...............  
     

┌───┬─────┬───────┬───┬────┬─────────┬───┬────┬──────────────┬─────┬──────┬───────────┐
│ m │  cm │Volume │ m │ cm │  Volume │ m │ cm │    Volume    │  m  │  cm  │   Volume  │



├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───┼────┼──────────────┼─────┼──────┼───────────┤
│ 0 │  00 │       │ 0 │ 50 │         │ 1 │ 00 │              │  1  │  50  │           │
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───┼────┼──────────────┼─────┼──────┼───────────┤
│   │  01 │       │   │ 51 │         │   │ 01 │              │     │  51  │           │
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───┼────┼──────────────┼─────┼──────┼───────────┤
│   │  02 │       │   │ 52 │         │   │ 02 │              │     │  52  │           │
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───┼────┼──────────────┼─────┼──────┼───────────┤
│   │  03 │       │   │ 53 │         │   │ 03 │              │     │  53  │           │
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───┼────┼──────────────┼─────┼──────┼───────────┤
│   │  04 │       │   │ 54 │         │   │ 04 │              │     │  54  │           │
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───┼────┼──────────────┼─────┼──────┼───────────┤
│   │     │       │   │    │         │   │    │              │     │      │           │
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───┼────┼──────────────┼─────┼──────┼───────────┤
│   │  05 │       │   │ 55 │         │   │ 05 │              │     │      │           │
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┼───┴────┴──────────────┴─────┴──────┴───────────┘
│   │  06 │       │   │ 56 │         │ 
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┤ 
│   │  07 │       │   │ 57 │         │(Model de tabelă cu volumele înscrise în coloane)
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┤ 
│   │  08 │       │   │ 58 │         │ 
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┤ 
│   │  09 │       │   │ 59 │         │ 
├───┼─────┼───────┼───┼────┼─────────┤ 
│   │     │       │   │    │         │ 
└───┴─────┴───────┴───┴────┴─────────┘ 
  

     
┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Înălţimea │             Volumul pe centimetru de înălţime             │ 
├─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┤ 
│  m  │ dm  │  0  │  1  │  2  │  3  │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │   9 │ 
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 
│     │  0  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ 
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 
│     │  1  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ 
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 
│     │  2  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ 
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┘ 
│     │  3  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │ 
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┘ 
│     │  4  │     │     │     │     │     │     │     │     │ 
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┘ 
│     │     │     │     │     │     │     │     │     │ 
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┘ 
│     │  5  │     │     │     │     │     │     │(Model de tabelă cu dublă 
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┘citire) 
│     │     │     │     │     │     │     │ 
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 
  

   *) Tipul şi numele navei.  
 


