
Ministerul Industriei şi Resurselor 
Ordin nr. 356 din 06/11/2001 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 23/01/2002 

privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE "NML CEE 86/217 Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile vehiculelor 
cu motor" 

 
 

    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 86/217 Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile 
vehiculelor cu motor", 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 în termen de 12 luni de la 
publicare.  
 
 

    Ministrul industriei şi resurselor, 
Dan Ioan Popescu  

 
 
    Bucureşti, 6 noiembrie 2001.  
    Nr. 356.  
 
 

   ANEXĂ 
 
Ministerul Industriei şi Resurselor 

Normă din 06/11/2001 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 23/01/2002 

de metrologie legală CEE "NML CEE 86/217 Manometre pentru măsurarea presiunii în pneurile vehiculelor cu motor" 

 
 

   Art. 1. - Prezenta normă de metrologie legală CEE se aplică manometrelor destinate să măsoare presiunea de umflare în pneurile 
vehiculelor cu motor, definite conform prevederilor din anexă.  
   Art. 2. - Manometrul destinat să măsoare presiunea de umflare în pneurile vehiculelor cu motor, pe care se pot aplica marcajele 
CEE, este descris în anexă. El trebuie să fie supus controlului metrologic prin aprobare de model CEE şi verificare iniţială CEE, în 
condiţiile stabilite în anexă.  
   Art. 3. - Introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a manometrelor destinate să măsoare presiunea de umflare în pneurile 
vehiculelor cu motor nu pot fi împiedicate, interzise sau limitate din motive privind cerinţele metrologice aplicabile acestora, dacă poartă 
marcajele CEE pentru aprobare de model şi verificare iniţială, conform prevederilor prezentei norme de metrologie legală CEE, sau 
dacă sunt fabricate într-un stat membru al Uniunii Europene şi poartă marcajele CEE corespunzătoare.  
   Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă de metrologie legală CEE.  
 
 

 
 
 

   ANEXĂ 
  la normă  

 
 
   1. Domeniu de aplicare  
   1.1. În sensul prezentei anexe, manometrele pentru măsurarea presiunii în pneuri, denumite în continuare manometre, sunt mijloace 
de măsurare care nu sunt prevăzute cu dispozitive de predeterminare a presiunii în pneuri, folosite în instalaţiile fixe sau mobile pentru 
umflarea pneurilor vehiculelor cu motor şi în care un sistem mecanic de măsurare transmite unui dispozitiv indicator deformarea 
elastică a unui element sensibil.  
   1.2. Manometrele indică diferenţa de presiune (P(e)) dintre presiunea aerului din pneu şi presiunea atmosferică.  
   1.3. Manometrele includ, de asemenea, toate piesele de legătură dintre pneu şi elementul sensibil.  
   2. Cerinţe metrologice  
   2.1. Erori tolerate  
    Erorile tolerate, pozitive sau negative, prevăzute în tabelul de mai jos, sunt definite ca valori absolute în funcţie de presiunea 
măsurată:  
     



───────────────────────────────────────────────
             Presiunea                  Erori 
             măsurată                  tolerate
───────────────────────────────────────────────
▪ mai mică sau egală cu 4 bar         ±0,08 bar
▪ peste 4 bar şi mai mică sau egală   ±0,16 bar
  cu 10 bar 
▪ peste 10 bar                        ±0,25 bar
───────────────────────────────────────────────
  

    Erorile tolerate nu pot fi depăşite în intervalul de temperaturi cuprinse între 151/4C şi 251/4C. Acest interval este numit în continuare 
interval de referinţă al temperaturii.  
   2.2. Variaţii datorate temperaturii  
    Variaţia indicaţiilor manometrului la temperaturi aflate în afara intervalului de referinţă, dar cuprinse între -101/4C şi +401/4C, este 
prevăzută în tabelul de mai jos:  
     

─────────────────────────────────────────────────────── 
        Presiunea măsurată              Variaţia maximă 
                                            admisă 
─────────────────────────────────────────────────────── 
▪ mai mică sau egală cu 4 bar                0,1% 
                                              din 
                                          4 bar/1/4C 
▪ peste 4 bar şi mai mică sau egală          0,05% 
  cu 10 bar                                   din 
                                          10 bar/1/4C 
▪ peste 10 bar                               0,05% 
                                          din limita 
                                          superioară 
                                         a scării/1/4C 
─────────────────────────────────────────────────────── 
  

   2.3. Eroarea de histerezis  
    Eroarea de histerezis la manometre nu poate depăşi valoarea absolută a erorii tolerate la nici una dintre temperaturile din interiorul 
intervalului de referinţă. Această temperatură trebuie să rămână constantă pe tot parcursul încercării.  
    La o presiune dată valoarea măsurată pentru presiunea în creştere nu poate să depăşească valoarea măsurată pentru presiunea în 
descreştere.  
   2.4. Revenirea acului indicator al manometrului la o gradaţie prestabilită  
    La măsurarea presiunii atmosferice acul indicator al manometrului trebuie să se oprească în interiorul limitelor erorii tolerate, în 
dreptul semnului zero sau al unui semn prestabilit, clar diferenţiat de diviziunile scării gradate. Manometrul poate avea un dispozitiv de 
oprire la o distanţă corespunzătoare, egală cu cel puţin dublul valorii erorii tolerate sub semnul zero sau sub semnul prestabilit.  
   3. Cerinţe tehnice  
   3.1. Construcţie  
    Manometrele trebuie să fie robuste şi construite în aşa fel încât să se asigure stabilitatea caracteristicilor metrologice.  
   3.2. Dispozitivul indicator  
   3.2.1. Dispozitivele indicatoare sunt gradate în bari, valoarea diviziunii fiind stabilită la 0,1 bar.  
   3.2.2. În domeniul de măsurare dispozitivul indicator trebuie să dea posibilitatea citirii directe şi exacte a valorii presiunii măsurate. În 
acest scop grosimea acelei părţi a acului indicator care acoperă reperele scării gradate nu trebuie să fie mai mare decât grosimea 
reperelor scării. Acul indicator trebuie să aibă posibilitatea de a acoperi aproximativ jumătate din lungimea celor mai scurte repere. 
Distanţa maximă dintre acul indicator şi planul reperelor scării nu trebuie să fie mai mare decât lungimea diviziunii scării şi nu trebuie 
să depăşească în nici un caz 2 mm sau 0,02 L + 1 mm, în cazul dispozitivelor indicatoare cu cadran circular, L fiind distanţa dintre axul 
de rotaţie al acului indicator şi vârful acestuia.  
   3.2.3. Valoarea diviziunii scării gradate trebuie să fie egală pe toată lungimea scării. Lungimea diviziunii scării gradate nu trebuie să 
fie mai mică de 1,25 mm şi trebuie să fie practic egală sau să prezinte numai variaţii foarte mici. Variaţia lungimii diviziunii este permisă 
dacă diferenţa dintre două lungimi consecutive ale diviziunii nu depăşeşte 20% din cea mai mare valoare a lungimii diviziunii şi dacă 
diferenţa dintre cea mai mică şi cea mai mare lungime a diviziunii de pe toată lungimea scării gradate nu depăşeşte 50% din cea mai 
mare valoare a lungimii diviziunii.  
    Fiecare al cincilea reper trebuie să se distingă faţă de celelalte printr-o lungime mai mare; fiecare al cincilea sau al zecelea reper 
trebuie numerotat. Grosimea reperelor trebuie să fie practic constantă şi trebuie să nu depăşească o cincime (1/5) din lungimea 
diviziunii.  
   4. Inscripţionări şi marcaje  
   4.1. Inscripţionări  
   4.1.1. Inscripţionări obligatorii  
    Manometrele trebuie să poarte următoarele inscripţionări:  
   a) pe cadran:  
   - simbolul pentru mărimea măsurată - P(e);  
   - simbolul pentru unitatea de măsură - bar;  
   - dacă este necesar, un semn care să indice poziţia de lucru a manometrului;  
   b) pe cadran, pe plăcuţa cu date sau pe manometru:  
   - datele de identificare a producătorului;  
   - datele de identificare a manometrului;  
   - marcajul aprobării de model CEE.  
    Aceste inscripţionări trebuie să fie vizibile direct, uşor lizibile şi de neşters în condiţii normale de utilizare şi nu trebuie să împiedice 
citirea indicaţiilor manometrului.  
   4.1.2. Inscripţionări opţionale  



    Manometrele pot purta şi inscripţionări suplimentare autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, cu condiţia ca acestea să nu 
împiedice citirea indicaţiilor manometrului.  
   4.2. Marcaje de verificare iniţiala CEE şi sigilare  
    Trebuie să se asigure un loc potrivit pentru aplicarea marcajelor de verificare iniţială CEE, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 1.055/2001 privind condiţiile de introducere pe piaţă a mijloacelor de măsurare.  
    Manometrele pentru măsurarea presiunii în pneuri trebuie să poată fi sigilate în aşa fel încât să fie imposibilă modificarea 
caracteristicilor lor.  
   5. Aprobare de model CEE  
    Aprobarea de model CEE a manometrelor trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
1.055/2001.  
    O dată cu solicitarea pentru aprobare de model CEE trebuie să se transmită cel puţin două manometre. Biroul Român de Metrologie 
Legală poate solicita să se i se pună la dispoziţie suplimentar şi alte manometre, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea 
programului de încercări.  
   5.1. Verificarea conformităţii cu cerinţele tehnice şi metrologice  
    Manometrele transmise pentru aprobare de model CEE trebuie să fie supuse unei examinări pentru a se asigura conformitatea lor 
cu cerinţele tehnice prevăzute la pct. 2, 3 şi 4.  
    Examinarea cuprinde următoarele încercări, efectuate cu ajutorul manometrelor etalon, ale căror erori nu trebuie să depăşească o 
pătrime (1/4) din erorile tolerate ale manometrelor încercate.  
   5.1.1. Determinarea erorii de măsurare a manometrului  
    Citirea indicaţiilor manometrului este efectuată în cel puţin 5 puncte distribuite în mod uniform pe lungimea scării gradate, inclusiv în 
câte un punct din apropierea limitei superioare şi inferioare a domeniului de măsurare.  
   5.1.2. Determinarea erorii de histerezis  
    Această încercare trebuie să fie efectuată numai pe manometre care, în funcţionare normală, sunt destinate să măsoare presiuni 
descrescătoare.  
    Încercarea constă în efectuarea citirii indicaţiilor manometrului în cel puţin 5 puncte distribuite în mod uniform pe lungimea scării 
gradate, cu presiuni crescătoare şi descrescătoare, inclusiv în câte un punct din apropierea limitei superioare şi inferioare a domeniului 
de măsurare.  
    În cazul presiunilor descrescătoare citirea indicaţiilor trebuie să fie efectuată după ce manometrul a fost menţinut timp de 20 de 
minute la o presiune egală cu limita superioară a domeniului de măsurare.  
   5.1.3. Verificarea stabilităţii caracteristicilor manometrelor  
    Încercările constau în supunerea manometrelor la:  
   a) o presiune care depăşeşte limita superioară a domeniului de măsurare cu 25% timp de 15 minute;  
   b) 1. 00 de impulsuri de presiune variind de la 0 la 90-95% din limita superioară a domeniului de măsurare;  
   c) 10. 00 de cicluri de presiune variind lent de la aproximativ 20% la aproximativ 75% din limita superioară a domeniului de măsurare, 
la o frecvenţă care nu depăşeşte 60 de cicluri/minut;  
   d) o temperatură a mediului ambiant de -201/4C timp de 6 ore şi de +501/4C timp de 6 ore.  
    După finalizarea încercărilor prevăzute la lit. a), b) şi c) şi după ce a fost lăsat în stare de repaus timp de o oră manometrul trebuie 
să satisfacă cerinţele metrologice prevăzute la pct. 2.1, 2.3 şi 2.4.  
    După finalizarea încercării la temperatură, prevăzută la lit. d), manometrul trebuie menţinut timp de 6 ore la o temperatură din 
intervalul de referinţă al temperaturii. După această perioadă manometrul trebuie să satisfacă cerinţele stabilite la pct. 2.1, 2.3. şi 2.4.  
   5.1.4. Variaţia datorată temperaturii  
    Încercarea constă în determinarea schimbării indicaţiei pentru o presiune dată la temperaturi cuprinse între -101/4C şi +401/4C, în 
comparaţie cu indicaţia la temperatura din intervalul de referinţă.  
   6. Verificarea iniţială CEE  
    Verificarea iniţială CEE a manometrelor se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.055/2001.  
   6.1. Examinarea conformităţii  
    Această examinare constă în verificarea conformităţii manometrului cu modelul aprobat.  
   6.2. Încercări de verificare  
    Aceste încercări sunt efectuate cu ajutorul unor manometre etalon ale căror erori nu trebuie să depăşească o pătrime (1/4) din 
erorile tolerate pentru manometrele supuse verificării.  
   6.2.1. Determinarea erorii de măsurare  
    Citirea indicaţiilor manometrelor este efectuată în cel puţin 3 puncte distribuite uniform pe domeniul de măsurare.  
   6.2.2. Determinarea erorii de histerezis  
    Eroarea de histerezis trebuie să fie determinată numai în cazul manometrelor care pot măsura presiuni crescătoare şi 
descrescătoare, conform prevederilor pct. 2.3.  
    Încercarea relevantă constă în efectuarea citirii indicaţiilor în cel puţin 3 puncte distribuite uniform pe domeniul de măsurare pentru 
presiuni crescătoare şi descrescătoare. Încercarea trebuie să fie efectuată în condiţii normale de utilizare.  
 


