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Preambul 
 

Norma de metrologie legală înlocuieşte norma de metrologie legală NML 1-01:2007 

”Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a aparatelor pentru reglarea farurilor 

la autivehicule” şi stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la introducerea pe 

piaţă), periodică şi după reparare a aparatelor pentru reglarea farurilor la autovehicule. 

Norma de metrologie legală conţine următoarele anexe: 

 

Anexa А (informativă) – Forma de prezentare a procesului-verbal al verificării 

metrologice a aparatelor pentru reglarea farurilor la autovehicule 

 

Titlul prezentei norme de metrologie legală în limba rusă: 

 

Национальная система метрологии. Поверка приборов для регулировки света 

автомобильных фар 
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1 Obiect şi domeniu de aplicare 
 

Prezenta normă de metrologie legală se referă la aparatele pentru reglarea farurilor la 

autovehicule (în continuare - aparate) şi stabileşte procedura de verificare metrologică iniţială (la 

introducerea pe piaţă), periodică şi după reparare a aparatelor.  

 

Perioada de verificare metrologică – în conformitate cu prevederile Listei Oficiale a 

mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal. 

 

2 Rerinţe 
 

RG 29-03-82-98 Elaborarea normelor de metrologie legală. Ediţie oficială  

RGML 12:2007: Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea mijloacelor de măsurare. 

Organizarea şi modul de efectuare 

GOST 12.2.003-91 Sistemul standardelor de securitate a muncii. Cerinţe generale de 

securitate 

SniP II-4-79  Norme şi reguli de construcţie. Ilumunarea naturală şi artificială. Norme de 

proiectare 

 

3 Terminologie 

 

Pentru a interpreta corect prezenta normă de metrologie legală se aplică termenii conform 

Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1997 cu modificările şi completările ulterioare, 

cu următoarea completare: 

 

aparat pentru reglarea farurilor: aparat destinat să măsoare şi să indice, în condiţiile de 

măsurare, unghiului de înclinare a  fasciculului de raze a farurilor autovehiculelor. 

 

4 Caracteristici tehnice şi metrologice 

 

Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes 

public, aparaturile trebuie să îndeplinească cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta 

normă de metrologie legală. 

 

În documentaţia tehnică pentru aparat, care este supus verificărilor cel puţin trebuie să fie 

indicată  următoarea informaţie: 

- reglaj înalţime (mm); 

- distanţa de verificare (mm).  

 

5 Operaţii de verificare metrologică 

 

5.1 La efectuarea verificării metrologice a aparatului trebuie să se execute consecutiv 

operaţiile prezentate în tabelul 1. 

 

5.2 Verificarea metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în cadrul 

sistemului naţional de metrologie pentru efectuarea verificării metrologice ale mijloacelor de 

măsurare legale inclusiv a aparatelor incluse în domeniul de desemnare. 
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Tabelul 1 

 

Denumirea operaţiei 

Numărul 

punctului 

prezentei normei 

de metrologie 

legală 

Obligativitatea efectuării operaţiei 

iniţială periodică 
după 

reparare 

Examinarea aspectului exterior 11.1 da da da 

Încercare 11.2 da da da 

Determinarea erorii la măsurarea 

unghiului de înclinare a 

fasciculului de raze 

 
 

11.3 da da da 

 

6 Mijloace de verificare metrologică 

 

La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloane de lucru, trasabile la 

etaloanele naţionale, indicate în tabelul 2. 

 

Tabelul 2 
 

Numărul punctului 

documentului de 

verificare metrologică 

Denumirea etalonului de lucru sau dispozitivul auxiliar de 

măsurare: numărul documentului care reglementează cerinţele 

tehnice şi (sau) caracteristicile metrologice şi tehnice de bază 

11.3 
Aparat special pentru verificare a aparatelor pentru reglarea farurilor 

la autovehicule 

11.3 Panglică de măsurat cu interval de măsurare de la 0...2 m. 

 

La verificarea metrologică se pot utiliza şi alte etaloane de lucru, caracteristicile 

metrologice ale cărora sînt analogice sau mai performante. 

 
7 Cerinţe privind calificarea verificatorilor metrologi 

 

7.1 La efectuarea măsurărilor, prelucrarea rezultatelor măsurărilor şi întocmirea 

rezultatelor verificării metrologice se admit persoane cu calificarea de verificator metrolog în 

domeniu şi care posedă certificat de competenţă tehnică valabil în termen. 

 
8 Condiţii de securitate 

 

8.1 În timpul efectuării verificării metrologice a aparatului trebuie să se respecte cerinţele 

privind tehnica securităţii, conform GOST 12.2.003-91. 

 

8.2 Cerinţele generale şi condiţiile necesare pentru asigurarea securităţii în timpul 

efectuării verificării metrologice: 

- la efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte condiţiile conform standardelor 

privind securitatea muncii şi cerinţelor igienice faţa de utilajul de producţie; 

- la locul de lucru trebuie să fie asigurată iluminarea (totală şi locală) în conformitate cu 

SniP II-4-79. 
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8.3 Persoanele care efectuează verificarea metrologică trebuie să cunoască principiile de 

funcţionare a aparatul, construcţia acestuia şi să treacă instructajul referitor la tehnica securităţii, 

în modul stabilit la întreprindere. 

 
9 Condiţii de verificare 

 

La verificarea metrologică a aparatului pentru reglarea farurilor trebuie să se respecte 

condiţiile normale de referinţă: 

 

- temperatura ambiantă, °C de la 10 pînă la 35; 

- umiditatea relativă, % de la 30 pînă la 80; 

- presiunea atmosferică, kPa de la 84 pînă la 107. 
 

 

10 Pregătirea pentru verificarea metrologică 
 

10.1 Înainte de a începe verificarea metrologică, aparatul se pregăteşte pentru funcţionare 

în conformitate cu documentaţia tehnică a aparatului şi cu cerinţele prezentei norme de 

metrologie legală. 

 

10.2 Se stabileşte corespunderea condiţiilor de verificare metrologică, indicate în 

compartimentul 9. 

 

10.3 Aparatul trebuie să fie montat corect şi să funcţioneze conform cerinţelor 

documentaţiei tehnice.  

 

10.4 Se pregătesc mijloacele de măsurare necesare pentru lucru în conformitate cu 

documentaţia de exploatare. 
 

11 Efectuarea verificării metrologice 

 

11.1 Examinarea aspectului exterior 

 

La examinarea aspectului exterior trebuie să se stabilească corespunderea aparatului 

următoarelor condiţii: 

- prezenţa marcării; 

- asigurarea lizibilităţii marcării; 

- denumirea dispozitivelor de dirijare să fie clar vizibile; 

- lipsa deteriorărilor, care ar afecta funcţionarea normală şi aspectul exterior al aparatului 

ce ar contribui la erorile determinate prin măsurări; 

- prezenţa locului pentru marca metrologică de verificare şi sigilare. 

 

11.2 Încercare 

 

La efectuarea încercării aparatului se efectuează operaţiile de pregătire pentru funcţionare 

indicate în documentaţia tehnică de la producător. 

 

11.3 Determinarea erorii la măsurarea unghiului de înclinare a  fasciculului de raze. 

 

11.3.1 Se efectuează amplasarea aparatului special pentru verificarea aparatelor pentru 

reglarea farurilor la autovehicule pe o suprafaţă plană şi orizontală. 
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11.3.2 Cu ajutorul dispozitivului de orientare se poziţionează aparatul în faţa aparatului 

special de verificat. 

 

11.3.3 Se fixează dispozitivul optic de reglare pe coloană, astfel încît centrul lentilei să se 

situieze la aceeaşi înălţime cu centrul farului aparatului special. 
 

11.3.4 Se aprinde farul aparatului special de verificat şi se urmăreşte imaginea obţinută pe 

ecranul de reglare al aparatului pentru reglarea farurilor. 

 

11.3.5 Intervalul de măsurare a unghiului de deviere a fasciculul de lumină de la orizontală 

(exprimat în devierea marginii lumină-umbră de la   orizontală la distanţa 10 m) se măsoară cu 

ajutorul  panglicii de măsurat (Tabelul 1). 

 

12 Prelucrarea rezultatelor 

 

12.1 Eroarea absolută maximă se determină ca diferenţa dintre indicaţiile de pe panglică 

pentru poziţia 0 şi indicaţiile de pe panglică pentru fiecare poziţie. 

* Notă: Fiecare aparat pentru reglarea farurilor la autovehicule are scara diferită şi deţin 

poziţii diferite. 

 

12.2 Eroarea  maximă absolută la măsurarea fascicului de lumină este determinată cu 

ajutorul formulei: 

E= Vm-Vn            (1) 

Unde: 

E - eroarea maximă absolută  

Vm  - valoarea măsurată 

Vn  - valoarea pentru poziţia de 0 

 

12.3 Eroarea maximă la măsurarea fasciculului de lumină trebuie să fie (exprimată în 

devierea marginii lumină-umbră măsurată de la cea reală la distanţa 10 m), ±20 mm. 

 

13 Întocmirea rezultatelor verificării metrologice 

 

13.1 Rezultatele verificărilor metrologice se vor prezenta în formă de proces-verbal în 

conformitate cu anexa A. 

 

13.2 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare 

aparatul este recunoscut ca utilizabil, atunci pe el şi pe documentaţia tehnică se aplică marca 

metrologică de verificare şi se eliberează un buletin de verificare metrologică de strictă evidenţă 

(forma de prezentare a buletinului de verificare metrologică, anexa A, RGML 12:2007). 

Rezultatele verificării metrologice sînt valabile pe parcursul intervalului maxim de timp 

admis între două verificări metrologice periodice. 

 

13.3 Dacă în baza rezultatelor verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparare 

aparatul este recunoscut ca inutilizabil se eliberează un buletin de inutilizabilitate (forma de 

prezentare a buletinului de inutilizabilitate, anexa B, RGML 12:2007) şi se fac înscrieri 

corespunzătoare în documentaţia tehnică. 
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Anexa A 

(normativă) 

 

Forma de prezentare a procesului - verbal al verificării metrologice a aparatului pentru reglarea 

farurilor la autovehicule 

nr. __________ din __________ 

 

Rezultatele verificării metrologice a aparatului pentru reglarea farurilor la autovehicule 

tip _________________, nr._____________, 

 

producător: _________________________________________________________________ 

 

solicitant: _______________________________________________________________ 

 

1. Condiţii de măsurare: 

- temperatura ambiantă, °C   _____;  

- umiditatea relativă, %         _____;  

- presiunea atmosferică, kPa _____; 

 

2. Determinarea erorii absolute maxime la măsurarea unghiului de înclinare a fasciculului    

de raze 
 

Tabelul 1 

 

 
Concluzie referitor la rezultatele verificării metrologice: (aparatul pentru reglarea farurilor 

la autovehicule  tip         nr._______ este utilizabil spre exploatare sau aparatul pentru reglarea 

farurilor la autovehicule tip         nr._______ este inutilizabil după următorul parametru). 

 

 

 

Data  _______________   Semnătura verificatorului metrolog      _________________ 

 
 

 

 

 

Nr. Parametrii 
Indicaţiile de pe 

riglă, mm 

Eroarea absolută, 

mm 
Eroarea tolerată, mm 

 H   

±20 

1. X    

2. X    

3. X    

4. X    

5. X    

6. X   
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1. Norma de metrologie a fost elaborată de Institutul Naţional de Metrologie 

 

2. Modificări după publicare:  

 

Indicativul modificării 
Revista Metrologie 

nr./an 

Punctele modificate 

   

 

 

 


