
 

NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ 

NML 7-05:2016 „Echipamente de evidenţă a duratei legăturilor telefonice. Procedura de verificare 
metrologică” 

 

I. Obiect şi domeniu de aplicare 

1. Prezenta normă de metrologie legală se aplică echipamentelor de evidenţă a timpului legăturilor 

telefonice din centralele digitale/analogice şi stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la 

introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare. 

Perioada de verificare metrologică - în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a mijloacelor de 

măsurare supuse controlului metrologic legal. 

Centralele telefonice care în configuraţia lor nu au funcţia de acumulare şi înregistrare a informaţiei 

timpului legăturilor telefonice nu se supun verificărilor metrologice. 

II. Referinţe 
 

RGML 12:2014 Verificarea mijloacelor de măsurare. Organizarea şi modul de efectuare. 

SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale şi 

generale şi termeni asociaţi (VIM). 

III. Abrevieri 

2. Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform Legii 
metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 cu modificările şi completările ulterioare şi SM SR Ghid 
ISO/CEI 99. 

NML - Normă de metrologie legală 

MSC - Centrală de comutare (Mobile Switching Center) 

ETLT- Echipament de evidenţă a timpului legăturilor telefonice 

IV. Cerinţe tehnice şi metrologice 

3. Cerinţe generale 

1) Echipamentul este necesar să asigure: 

a) înregistrarea timpului convorbirilor, în fişierele de facturare, respectînd cerinţele metrologice 

de la pct.4., lit.a), lit.b); şi lit.c). 

b) înregistrarea timpului angajărilor şi evidenţa convorbirilor locale, interurbane şi 

internaţionale, serviciilor suplimentare şi apelurilor către serviciile speciale şi de comandă; 

c) acumularea informaţiei detaliate de evidenţă a convorbirilor; 

d) sortarea informaţiei de evidenţă primară; 

e) stocarea datelor de evidenţă; 

f) transmiterea înregistrărilor în sistemele automatizate de decontări cu abonaţii pentru serviciile 

de telecomunicaţii cu posibilitatea convertării datelor iniţiale. 

4. Erorile în condiţii nominale de funcţionare  

a)Eroarea maximă tolerată conform SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 pentru durata 

convorbirilor telefonice (naţionale, internaţionale şi în reţeaua de telefonie mobilă) pentru 

convorbiri finalizate de abonatul chemător trebuie să fie de ± 1 s. 

b)Eroarea maximă tolerată pentru durata convorbirilor telefonice efectuate de la posturile 

telefonice publice trebuie să fie de ± 0,5 % 
c)Diferenţa dintre ora centralei şi ora oficială în Republica Moldova nu trebuie să depăşească 5 s. 

d)Taxarea timpului convorbirilor telefonice  se efectuează în concordanţă cu tarifele în 

vigoare practicate de operator, respectînd cerinţele de la pct.4., lit.a), lit.b); şi lit.c).  



 

V. Operaţii de verificare metrologică 

5. La efectuarea verificării metrologice urmează de efectuat operaţiile indicate în Tabelul 1  

 

VI Mijloace de verificare metrologică   

6. La efectuarea verificări metrologice se vor folosi mijloacele de măsurare indicate în Tabelul 2 

                                                                                                                                               Tabelul 2 

                                                                                                                                                    Tabelul 1 
 

Denumirea operaţiei Numărul 

punctului 

documentului de 

verificare 

Obligativitatea efectuării operaţiilor după 
fabricare 

după 
reparaţie 

la exploatare şi 

conservare 

Încercarea 12 Da Da Da 

Verificarea protejării informaţiei tarifare 

şi determinarea corectitudinii măsurării 

timpului legăturii telefonice (etapa 1) 
13 Da Da Da 

Determinarea corectitudinii măsurării 

timpului legăturii telefonice (etapa 2) 
14 Da Da Da 

Determinarea erorilor 15 Da Da Da 

Tarifarea în regim de impuls cu frecvenţa 

de 16 kHz (regim taxafon)* 
17 Da Da Da 

Notă: 

*-Punctul dat se efectuează numai la centralele care deservesc taxafoanele. 

Numărul 

punctului în 

DN 

Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de măsurare: numărul 

documentului care reglementează cerinţele tehnice si (sau) caracteristicile 

metrologice şi tehnice de bază 

1 

 

Formator de conexiuni telefonice cu următoarele caracteristici metrologice: 

- posibilitatea de a genera apeluri cu lungimea de la 1 s. pînă la 3600 s. cu precizia 

0.25, mai mult de pînă la ±0,5 s. ,  

2 Psihrometru MB-4M 10-100%, de la -31 pînă la 51 °C 

3 Barometru-aneroid M 67 

 ± 200 Pa 

4 Frecvenţmetru 

 0,1 μs - 1000 s cu precizia ±5-IO
7
 

Notă: 

1. La verificarea metrologică pot fi utilizate şi alte mijloace de verificare metrologică, caracteristicile    

cărora sînt analogice sau mai precise decît cele indicate în tabelul 2. 
2. Mijloacele de măsurare etalon trebuie să fie funcţionale, adecvate, etalonate şi să deţină certificate 
de etalonare, eliberate de către entităţi acreditate pentru etalonarea unor asemenea mijloace de 
măsurare etalon sau care deţin asemenea drept  

 



VII.  Cerinţe privind calificarea verificatorilor metrologi 

7. La efectuarea măsurărilor în timpul verificării metrologice şi prelucrării rezultatelor 

măsurărilor se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog,  care deţin studiile tehnice 

instruirile, aptitudinile şi experienţa necesară şi care au studiat manualul de exploatare al MSC şi al 

formatorului de conexiuni telefonice cu durată programată (în continuare - formator), au deprinderi 

de lucru la calculator în sistemul operaţional „Windows” şi categoria de calificare privind protecţia 

muncii nu mai joasă de III. 
VIII. Condiţii privind securitatea 

8. În procesul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte urmează să fie respectate 

următoarele cerinţe de securitate: 

1) carcasele formatorului şi calculatorului de dirijare trebuie să fie legate la priza de pămînt; 

2) se interzice efectuarea în timpul măsurărilor a lucrărilor de montare/demontare a 

echipamentelor antrenate în testări; îndeplinirea lucrărilor de conectare a cablurilor de joncţiune în 

caz de conectare a electroalimentării formatorului şi calculatorului; 

3) se interzice folosirea ciocanelor de lipit cu tensiunea de lucru mai mare de 42 V; 

4) formatorul, calculatorul, monitoarele ş.a. se conectează la reţeaua de electroalimentare de 

curent alternativ cu tensiunea (220 ± 22) V şi frecvenţa 50 Hz. 

IX. Condiţii de verificare metrologică 

9. În timpul efectuării verificării metrologice  urmează să fie asigurate următoarele condiţii de 

referinţă: 

1) temperatura mediului înconjurător (20±5) °C; 

2) umiditatea aerului (30-80)%; 

3) presiunea atmosferică (84-106) kPa. 

4) sistemul se verifică fiind alimentat de la sursa de alimentare de la 44 V pînă la 56 V 

curent continuu. 

X. Pregătirea pentru verificare metrologică 

10. Înainte de începerea verificării metrologice este necesar de a efectua următoarele: 

1) a verifica termenul de valabilitate a buletinelor de verificare metrologică şi/sau a 

certificatelor de etalonare a mijloacelor de măsurare utilizate; 
2) a verifica condiţiile de referinţă în încăpere; 

3) a instala formatorul pe o masă de lucru cu suprafaţa minimă de 1,5 m
2
. 

4) a instala lîngă formator calculatorul (calculatorul trebuie să fie cu sistemul de operare 

WINDOWS); 

5)- a conecta la calculator o imprimantă; 

6) a conecta cu cablu conectorul COM 2/USB al calculatorului cu conectorul respectiv din 

formator; , 

7) locul de muncă trebuie să fie dotat cu sursă de tensiune monofazată 220V şi respectiv priză 

de pământ; 

8) a instala un ramificator electric cu numărul necesar de prize tip «EURO» şi cu priză de 

pământ; 

-9)  a conecta opt linii de abonat libere cu terminaţie analogică la conectorul «AA» şi opt 

linii de abonat libere cu terminaţie analogică la conectorul «AO»; 

10) pentru efectuarea verificărilor metrologice a echipamentului de evidenţă a timpului 

legăturilor telefonice operatorul de reţea pune la dispoziţia verificatorului metrolog opt cartele SIM 

cu credit necesar pentru întreg ciclu de verificare metrologică. 

 



11. Schemele de conexiune a formatorului cu centralele telefonice sunt prezentate în figura 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 — Schema de conexiune a formatorului cu centrala telefonică: 

a) - fixă 

b) –IP 

c) Mobilă 

 

XI. Efectuarea verificării metrologice 

12. Încercarea  

1) Încercarea îndeplinirii cerinţelor funcţionale se efectuează conform schemei din figura 1. 

Pentru începerea procedurii de încercare se efectuează următoarele operaţii: 

a) se conectează alimentarea formatorului; 

 

 



b) se conectează calculatorul şi se sincronizează ceasul lui intern (se admit devieri +2s) 

(modificînd în SETUP) din calculatorul central al centrului de prelucrare a datelor; 

c) se alege numele fişierului, în care se va păstra informaţia de la echipamentul de evidenţă 

despre rezultatele testărilor. 

2) Formatorul îndeplineşte procedura de încercare în mod automat - formînd două cicluri de 

conexiuni telefonice (20s) simultan pe opt linii de abonat. 

13. Verificarea protejării informaţiei tarifare şi determinarea corectitudinii efectuării şi tarifării 

legăturilor telefonice (etapa 1) 

1) Verificarea protejării informaţiei tarifare se efectuează cu ajutorul formatorului după 

schemă, în corespundere cu fig. 1. Această etapă se îndeplineşte în scopul determinării, dacă MSC 

nu adaugă în fişierul sumar impulsuri nesancţionate de tarifare. Pentru aceasta formatorul 

efectuează apeluri pe numere inexistente (blocate). Controlul se efectuează de către formator în 

mod automat. 

2) Formatorul automat, pe opt linii de abonat (AA) efectuează procedura formării numerelor 

autoresponderelor (AO), care sînt blocate, adică nu imită ridicarea receptorului şi controlează 

chemările către autoresponderele corespunzătoare. Sînt posibile următoarele variante: 

a) dacă nici un AO nu a fost apelat de AA, atunci se consideră că echipamentul a susţinut 

verificarea metrologică; 

b) dacă unul sau mai multe AO au primit apeluri de la AA atunci verificarea metrologică a 

echipamentului se întrerupe, iar echipamentul în cauză este transmis la reparaţie. 

3) După finalizarea acestei etape formatorul automat trece la îndeplinirea următoarei etape. 

14. Determinarea corectitudinii măsurării timpului legăturilor telefonice (etapa 2) 

1) Determinarea corectitudinii măsurării timpului legăturilor telefonice (etapa 2)se efectuează 

cu «ajutorul formatorului, conform fig. l. Etapa a doua se îndeplineşte în scopul verificării 

corectitudinii determinării de către centrala de comutare MSC a timpului convorbirilor telefonice, 

adică este verificată corectitudinea înscrierii în fişierul convorbirilor închise a numărului de 

impulsuri tarifare. în acest scop formatorul efectuează apeluri spre numere existente. Formatorul 

efectuează verificarea în mod automat. 

2) Formatorul automat, pe opt linii telefonice (AA) îndeplineşte procedura formării 

numerelor autoresponderelor (AO) şi controlează conectarea cu autoresponderele corespunzătoare. 

Sînt posibile următoarele variante: 

a) dacă nu există nici o conectare a AA cu AO, verificarea metrologică este suspendată. Se 

efectuează analiza rezultatelor şi în cazul în care este defectat echipamentul, acesta este supus 

reparaţiei; 

b) dacă există una sau mai multe conectări AA cu AO, atunci formatorul calculează durata 

legăturii telefonice şi după întreruperea tuturor conectărilor ciclul de verificare este întrerupt, 

iar etapa a 2-a se finisează. 

        15. Determinarea erorilor 

Procedura de verificare metrologică este îndeplinită de formatorul de legături telefonice în 

mod automat, numărul necesar de cicluri de legături telefonice este efectuat simultan pe linii de 

abonat în corespundere cu tabelul 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                              Tabelul 3 
 

Nr. punctului, i Durata legăturilor telefonice în punctul i, 

Xi, s. 

Numărul de legături telefonice, Ni 

0 20 16 

1 3600 (3595*)  8 

2 600 16 

3 200 16 

4 100 16 

5 3 (10**) 300 

   

Notă    punctul 0 se foloseşte pentru încercare. 

*  se foloseşte în cazul centralelor telefonice unde durata maximă de convorbire este limitată la 

3600 s. 
**  se foloseşte în cazul centralelor telefonice analogice. 

 

16. Argumentarea alegerii punctelor de încercare (a duratei legăturilor telefonice) şi numărul 

legăturilor telefonice sunt stipulate în RTM RD 45.008. 
 

17. Tarifarea în regim de impuls cu frecvenţa de 16 kHz (regim taxafon). 

 Determinarea erorii măsurării intervalelor de tarifare la frecvenţa de 16 kHz se efectuează 

în conformitate cu figura 2. 

 

Fig.2 Schema de conexiune a dispozitivelor cu centrala telefonică. 

18. Schema dispozitivului auxiliar conform ANEXEI A. 

1) Operatorul centralei  urmează  să efectueze următorii paşi: 

a)Să configureze o linie de abonatului în regim de taxafon; 

b)Să configureze lungimea impulsului tarifar în dependenţă cu tabelul 3. 

2) Verificatorul metrolog  urmează  să efectueze următorii paşi: ^ 

a) Să configureze frecvenţmetrul în regim de măsurare a perioadei impulsului pozitiv la 

nivelul de 1:10 şi comutatorul timpului de calcul în conformitate cu tabelul 4; ^ 

b) Să seteze durata apelului 1 etape în conformitate cu tabelul 4; 

c) Să înceapă procedura de verificare metrologică. 

 
 
 

 



                                                                                                                                        Tabelul 4 
 

Nr. Intervalele de tarifare Lungimea legăturii 

telefonice, s 

Timpul de calcul 

ms/lnmulţitor Lungimea, s Eroarea, % 

1 2 3 4 5 

1 1 ±0,5 600 10
2
 

2 60 10
u
 

3 180 10° 

 

19. Rezultatele măsurătorilor se introduc în tabelul din ANEXA A şi se calculează eroarea 

de măsurare conform formulei: 

 

                                (1) 
 

unde: ─  

Tmas - valoarea setata a impulsului; 

Tnom - valoarea măsurată a impulsului. 

Centrala telefonică este aptă pentru utilizare în cazul în care, pentru toate intervalele de 

tarifare eroarea nu depăşeşte ±0,5% 

XII Prelucrarea rezultatelor măsurărilor 

20. Prelucrarea rezultatelor 

1) După finalizarea procedurii de verificare metrologică operatorul centralei  va înscrie pe 

purtătorul de informaţie informaţia evidenţei timpului legăturilor telefonice. 

a) operatorul centralei trebuie să copie informaţia pe mijloace de transportare a informaţiei de 

la locul său de lucru, a se vedea figura 1; 

b) verificatorul metrolog va introduce mijlocul de transportare a informaţiei în calculator 

pentru prelucrarea rezultatelor. 

21. Validarea rezultatelor. 

Validarea rezultatelor se îndeplineşte automat de către formator la finisarea verificării, 

formatorul estimează rezultatele testării (reuşite, nereuşite). în cazul rezultatului reuşit procedura 

de verificare metrologică continuă iar în cazul rezultatului nereuşit procedura verificării 

metrologice se stopează pînă la înlăturarea neconformităţii.  

XIII  Întocmirea rezultatelor verificării metrologice 

22. La efectuarea verificărilor metrologice se întocmeşte un proces-verbal de verificare 

metrologică (ANEXA B), la care se anexează rezultatele imprimate ale convorbirilor telefonice 

înregistrate în calculatorul centralei telefonice, conform programului de verificare metrologică 

susţinut de formatorul de legături telefonice. 

23. În cazul rezultatelor pozitive ale verificărilor metrologice echipamentul de evidenţă a 

timpului legăturilor telefonice se consideră utilizabil pentru exploatare, fapt ce se confirmă prin 

eliberarea buletinului de verificare metrologică de strictă evidenţă. 

24. În cazul rezultatelor negative ale verificărilor metrologice echipamentul de evidenţă a 

timpului legăturilor telefonice se consideră inutilizabil şi se eliberează buletin de inutilizabilitate.



ANEXA A 

(informativă) 

  

      Schema dispozitivului auxiliar 

 

Unde: 

Cl, C2 - condensator (1,0 ± 0,2) μF, 160 V; 

R: - rezistor (600 + 60) Ώ; 
Dl - D4: -  punte de diode KЦ407A.

                     C1 

 



Anexa B 
(normativă) 

 

Forma de prezentare a procesului verbal al verificării metrologice 

PROCES-VERBAL nr. __________  din “ _____ ” ________________  

al verificării metrologice a Echipamentului de evidentă a timpului legăturilor telefonice 

producător  ________________________________________________  

deţinător  ________________________________________________  

1. Condiţiile de referinţă: 

- temperatura aerului înconjurător_______________
0
C 

- umiditatea relativă_    _________      __% 

- presiunea atmosferică____________kPa 

 
2. Mijloacele de măsurare utilizate: 

 
 

Concluzia privind rezultatele verificării metrologice: (Echipamentul de evidenţă a tipului 
legăturilor telefonice nr.  __________    este utilizabil spre exploatare sau este inutilizabil după 
următorul parametru) 

 
Data ___________________ Semnătura verificatorului metrolog.  

3. Rezultatele verificării metrologice: 
 

Locul efectuării măsurărilor Tipul echipamentului de evidenţă 
Rezultatul verificării metrologice 

   

4. Rezultatul măsurărilor în cazul cînd centrala deserveşte taxafoane. 
 

 

Nr. 

Intervalele de tarifare Rezultatul măsurării 

Lungimea, s Eroarea, % Lungimea Tmăs, s Eroarea, % 

1 1 ±0,5  
 

2 60  
 

3 180  
 


