
Ministerul Industriei şi Resurselor 
Ordin nr. 183 din 24/05/2002 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 21/08/2002 

privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE-74/148 Greutăţi de exactitate superioară cu valoare nominală de 1 mg ... 50 kg" 

 
 

    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 prevederilor 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-74/148 Greutăţi de exactitate superioară cu valoare nominală de 1 mg ... 50 
kg", 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, 24 mai 2002.  
    Nr. 183.  
 
Ministerul Industriei şi Resurselor 

Normă din 24/05/2002 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 21/08/2002 

Normă de metrologie legală CEE "NML CEE - 74/148 Greutăţi de exactitate superioară cu valoare nominală de 1 mg...50 kg" 

 
 

   Art. 1. - Prezenta normă de metrologie legală CEE se aplică greutăţilor de exactitate superioară a căror valoare nominală este cuprinsă între 1 
mg şi 50 kg.  
    Prezenta normă de metrologie legală CEE nu se aplică greutăţilor în carate metrice sau greutăţilor speciale reglementate de alte norme de 
metrologie legală CEE.  
   Art. 2. - Se admite aplicarea marcajelor CEE pe greutăţile de exactitate superioară care îndeplinesc prevederile prezentei norme de metrologie 
legală CEE.  
   Art. 3. - Greutăţile de exactitate superioară prevăzute la art. 1 alin. 1 se supun verificării iniţiale CEE, 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 
prezenta normă de metrologie legală CEE.  
    Greutăţile de exactitate superioară prevăzute la art. 1 nu se supun controlului metrologic prin aprobare de model CEE.  
   Art. 4. - Introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a greutăţilor de exactitate superioară prevăzute la art. 1 alin. 1 nu pot fi împiedicate, 
interzise sau restricţionate dacă acestea poartă marcajele CEE de verificare iniţială, prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.055/2001 şi aplicate conform prevederilor prezentei norme de metrologie legală CEE sau dacă sunt fabricate într-un stat membru al Uniunii 
Europene şi poartă marcajele CEE de verificare iniţială.  
   Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă de metrologie legală CEE.  
 
 

   ANEXĂ
  la norma de metrologie legală  

 
 
   1. Definiţii  
   1.1. Greutate - o măsură a masei a cărei construcţie şi ale cărei caracteristici metrologice sunt determinate prin formă, dimensiuni, material, 
finisare, valoare nominală şi eroare tolerată.  
   1.2. Seturi de greutăţi - serii de greutăţi prezentate într-o cutie, într-o combinaţie care permite cântărirea tuturor sarcinilor cu valoarea cuprinsă 
în intervalul dintre valoarea nominală a piesei celei mai mici din serie şi suma valorilor nominale ale pieselor ce compun seria.  
    Componenţa unui set de greutăţi este următoarea:  
    (1; 1; 2; 5) x 10^n kg  
    (1; 1; 1; 2; 5) x 10^n kg  
    (1; 2; 2; 5) x 10^n kg  
    (1; 1; 2; 2; 5) x 10^n kg,  
    în care n este zero sau un număr întreg pozitiv sau negativ.  
   1.3. Greutăţi etalon - greutăţi utilizate la verificarea aparatelor de cântărit şi a altor greutăţi.  
   2. Valoarea nominală a greutăţilor  
    Valoarea nominală a greutăţilor trebuie să fie egală cu 1x 10^n kg sau 2 x 10^n kg, sau 5 x 10^n kg, în care n este zero ori un număr întreg 
pozitiv sau negativ.  



   3. Masa convenţională  
   3.1. Masa convenţională este masa unei greutăţi de referinţă cu densitatea de 8.000 kg/m3 la temperatura de 20▫C, care echilibrează greutatea 
de verificat în aer, acesta având densitatea de 1,2 kg/m3.  
   3.2. Erorile tolerate prevăzute la pct. 4 se referă la masa convenţională.  
   4. Erori tolerate pentru verificarea iniţială CEE  
    Eroarea tolerată, pozitivă sau negativă, pentru fiecare greutate individuală, în funcţie de clasa de exactitate, este indicată în tabelul de mai jos:  
     

┌────────┬────────────────────────────────────────────┐ 
│Valoarea│           Eroarea tolerată (mg)            │ 
│nominală├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ 
│        │Clasa E1│Clasa E2│Clasa F1│Clasa F2│Clasa M1│ 
├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ 
│   50 kg│      25│      75│     250│     750│   2.500│ 
│   20 kg│      10│      30│     100│     300│   1.000│ 
│   10 kg│       5│      15│      50│     150│     500│ 
│    5 kg│     2,5│     7,5│      25│      75│     250│ 
│    2 kg│     1,0│     3,0│      10│      30│     100│ 
│    1 kg│    0,50│     1,5│       5│      15│      50│ 
│   500 g│    0,25│    0,75│     2,5│     7,5│      25│ 
│   200 g│    0,10│    0,30│     1,0│     3,0│      10│ 
│   100 g│    0,05│    0,15│     0,5│     1,5│       5│ 
│    50 g│   0,030│    0,10│    0,30│     1,0│     3,0│ 
│    20 g│   0,025│   0,080│    0,25│     0,8│     2,5│ 
│    10 g│   0,020│   0,060│    0,20│     0,6│     2,0│ 
│     5 g│   0,015│   0,050│    0,15│     0,5│     1,5│ 
│     2 g│   0,012│   0,040│    0,12│     0,4│     1,2│ 
│     1 g│   0,010│   0,030│    0,10│     0,3│     1,0│ 
│  500 mg│   0,008│   0,025│    0,08│    0,25│     0,8│ 
│  200 mg│   0,006│   0,020│    0,06│    0,20│     0,6│ 
│  100 mg│   0,005│   0,015│    0,05│    0,15│     0,5│ 
│   50 mg│   0,004│   0,012│    0,04│    0,12│     0,4│ 
│   20 mg│   0,003│   0,010│    0,03│    0,10│     0,3│ 
│   10 mg│   0,002│   0,008│   0,025│    0,08│    0,25│ 
│    5 mg│   0,002│   0,006│   0,020│    0,06│    0,20│ 
│    2 mg│   0,002│   0,006│   0,020│    0,06│    0,20│ 
│    1 mg│   0,002│   0,006│   0,020│    0,06│    0,20│ 
└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 
  

   5. Forma greutăţilor  
    Greutăţile de 1 g trebuie să aibă forma greutăţilor multiplu de 1 g sau forma greutăţilor submultiplu de 1 g.  
   5.1. Greutăţi de 1 g şi greutăţi multiplu de 1 g  
   5.1.1. Greutăţile din clasa M1 trebuie să aibă forma greutăţilor din clasa de exactitate medie.  
   5.1.2. Greutăţile din alte clase de exactitate pot avea dimensiunile exterioare ale greutăţilor din clasa de exactitate medie. Greutăţile de la 10 kg 
la 1 g pot fi cilindrice sau în formă de trunchi de con, prevăzute deasupra cu un buton de prindere.  
   5.1.2.1. Corpul greutăţii trebuie să aibă o înălţime aproximativ egală cu diametrul mediu, diferenţa admisă între diametrul mediu şi înălţime fiind 
cuprinsă între 3/4 şi 5/4 din acest diametru.  
   5.1.2.2. Pentru toate greutăţile înălţimea butonului de prindere trebuie să fie cuprinsă între valoarea diametrului mediu şi jumătate din diametrul 
mediu al corpului.  
   5.1.3. Greutăţile din clasele E1, E2 şi F1 pot să nu includă butonul de prindere; acestea pot avea un singur corp cilindric.  
   5.1.4. Greutăţile din clasele E1 şi E2 trebuie să fie masive; celelalte greutăţi pot avea o cavitate de ajustare închisă printr-un buton de prindere 
sau prin alt dispozitiv corespunzător. Volumul cavităţii de ajustare nu trebuie să depăşească 1/5 din volumul total al greutăţilor.  
   5.2. Greutăţi de 1 g şi greutăţi submultiplu de 1 g  
    Greutăţile de 1 g şi greutăţile submultiplu de 1 g trebuie să fie din foi laminate de formă poligonală sau fire cu forme corespunzătoare pentru a 
permite o manevrare uşoară. Formele greutăţilor reprezintă un indicativ al valorii lor nominale.  
    Valori nominale şi forme pentru foi laminate poligonale:  
    ▪ triunghi, pentru 1-10-100-1.000 mg  
    ▪ pătrat, pentru 2-20-200 mg  
    ▪ pentagon, pentru 5-50-500 mg.  
    Valori nominale pentru segmenţi din fire de formă poligonală:  
    ▪ 1 segment, pentru 1-10-100-1.000 mg  
    ▪ 2 segmenţi, pentru 2-20-200 mg  
    ▪ 5 segmenţi, pentru 5-50-500 mg.  
    Greutăţile de aceeaşi valoare nominală, aflate în două sau trei exemplare în componenţa unui set, trebuie să fie diferenţiate prin unul sau 
două asteriscuri, respectiv puncte, în cazul foilor laminate şi unul sau două cârlige în cazul firelor.  
   5.3. Greutăţile de 20 kg şi 50 kg, altele decât cele din clasa M1, pot avea o formă adecvată metodei de manevrare a acestora.  
   6. Alcătuirea greutăţilor  
   6.1. Greutăţile trebuie să fie confecţionate din metal sau din aliaj metalic. Acest metal sau aliaj metalic trebuie să fie de o asemenea calitate, 
încât în condiţii normale de utilizare deteriorarea greutăţilor să fie neglijabilă faţă de erorile tolerate din clasa lor de exactitate.  
   6.1.1. Densitatea greutăţilor trebuie să fie astfel încât o abatere de 10% a densităţii aerului faţă de cea specificată (1,2 kg/m3) să conducă la o 
eroare care să nu depăşească 1/4 din eroarea tolerată.  
   6.1.2. Metalul sau aliajul utilizat pentru confecţionarea greutăţilor din clasele E1, E2 şi F1 trebuie să fie nemagnetic.  
   6.2. Rezistenţa la coroziune şi la exfoliere a metalului sau a aliajului utilizat la confecţionarea greutăţilor paralelipipedice cu valoare nominală 
de 5 kg...50 kg din clasa M1 trebuie să fie cel puţin egală cu cea a fontei cenuşii.  
   6.3. Greutăţile de formă cilindrică din clasa M1, cu valoarea nominală mai mică sau egală cu 10 kg, trebuie să fie confecţionate din alamă sau 
dintr-un material de o calitate cel puţin echivalentă cu cea a alamei.  
   6.4. Caracteristicile prevăzute la pct. 6.2 şi 6.3 pot fi obţinute cu ajutorul unui tratament corespunzător al suprafeţei.  
   7. Calitatea suprafeţei  



   7.1. Suprafaţa greutăţilor, inclusiv muchiile şi bazele, trebuie să fie în întregime netedă. Suprafaţa greutăţilor din clasele E1, E2, F1 şi F2 nu 
trebuie să prezinte nici un fel de porozitate la examenul cu ochiul liber şi trebuie să fie atent şlefuită.  
    Suprafaţa greutăţilor cilindrice din clasa M1, cu valori nominale cuprinse între 10 kg...1 kg, trebuie să fie şlefuită şi să nu prezinte porozităţi 
vizibile cu ochiul liber. Starea suprafeţei greutăţilor paralelipipedice din clasa M1, cu valori nominale cuprinse între 50 kg...5 kg, trebuie să fie 
comparabilă cu cea a fontei cenuşii turnate în matriţe de nisip fin.  
   7.2. Suprafaţa greutăţilor de 1 g şi multiplu de 1 g din clasele E1, E2, F1 şi F2 poate fi protejată de o acoperire metalică.  
   7.3. Suprafaţa greutăţilor de 1 g şi multiplu de 1 g din clasa M1 poate fi protejată cu un strat de acoperire adecvat.  
   8. Materialul de ajustare  
    Greutăţile din clasele de exactitate F1 şi F2, prevăzute cu cavitate de ajustare, trebuie să fie ajustate cu acelaşi material ca şi cel din care sunt 
compuse, cu cositor pur sau cu molibden.  
    Greutăţile din clasa M1 pot fi ajustate cu plumb.  
   9. Inscripţii  
   9.1. Greutăţile sub formă de foi laminate sau fire, cu valoare nominală mai mică sau egală cu 1 g, nu trebuie să poarte nici o indicaţie a valorii 
nominale.  
   9.2. Greutăţile cu valori nominale egale cu sau mai mari de 1 g:  
   - clasele E1 şi E2 nu trebuie să poarte nici o indicaţie a valorii lor nominale;  
   - clasa F1 trebuie să poarte numai indicaţia valorii nominale conform prevederilor pct. 9.2.1; această indicaţie trebuie să fie obţinută prin 
lustruire sau gravare;  
   - clasa F2 poartă indicaţia valorilor nominale conform prevederilor pct. 9.2.1, însoţită de litera F; această indicaţie trebuie să fie obţinută prin 
lustruire sau gravare;  
   - clasa M1 trebuie să poarte valoarea nominală marcată în cifre, urmată de simbolul unităţii respective, înscrise în adâncime sau în relief pe faţa 
superioară a corpului sau pe butonul greutăţii.  
    Greutăţile cilindrice se marchează cu litera M, în adâncime sau în relief; greutăţile paralelipipedice se marchează cu litera M, care nu trebuie 
să fie în adâncime sau în relief.  
   9.2.1. Valorile nominale ale greutăţilor trebuie să fie indicate în:  
   - kilograme, pentru greutăţile egale cu sau mai mari de 1 kg;  
   - grame, pentru greutăţile de la 1 g la 500 g.  
   9.2.2. Greutăţile de aceeaşi valoare nominală care apar în două sau trei exemplare în componenţa unui set trebuie să fie diferenţiate prin unul 
ori două asteriscuri sau prin unul sau două puncte.  
   10. Marcaj CEE de verificare iniţială  
    Marcajul CEE de verificare iniţială trebuie să fie aplicat pe cutiile conţinând greutăţi din clasele E1, E2 şi F1 şi pe toate cutiile conţinând greutăţi 
de 1 g sau submultiplu de 1 g. Pentru greutăţile din clasa F2 marcajul CEE de verificare iniţială va fi aplicat pe capacul cavităţii de ajustare şi, 
acolo unde nu există nici o cavitate de ajustare, pe baza greutăţii. Pentru greutăţile din clasa M1 cu valori nominale de la 1 g la 50 kg, marcajul 
CEE de verificare iniţială se aplică pe pastila care sigilează cavitatea de ajustare sau pe bază, în cazul greutăţilor care nu au cavitate de ajustare.  
   11. Prezentare  
   11.1. Greutăţile individuale şi seriile de greutăţi din clasele E1, E2, F1 şi F2 sunt protejate în cutii.  
   11.2. Pentru clasa M1:  
   - greutăţile individuale sau seriile de greutăţi cu valoarea nominală mai mică sau egală cu 500 g sunt protejate în cutii;  
   - greutăţile cu valoarea nominală mai mare de 500 g pot fi protejate în cutii, aşezate pe un suport sau prezentate individual, fără protecţie.  
   11.3. Pe capacele cutiilor trebuie să fie indicată clasa de exactitate a greutăţilor pe care acestea le conţin: E1; E2; F1; F2; M1.  
 


