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Normă de Metrologie Legală 

NML 2-13:2015 „Sistem de măsurare a vitezei medii de mişcare a mijloacelor 

de transport. Cerinţe metrologice. Procedura de verificare metrologică” 
 

I. OBIECTUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE 
 

1. Prezenta normă de metrologie legală se referă la sistemul de măsurare a vitezei medii 

de deplasare a mijloacelor de transport auto - moto, pe un sector de drum determinat şi stabileşte 

cerinţele, procedura de verificare metrologică iniţială, periodică şi după reparaţie. Sistemul se 

referă la toate tipurile de mijloace de transport auto - moto. 

 

II. REFERINŢE 
 

Legea metrologiei nr.647 din 17 noiembrie 1995 (Republicată în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, ediţie specială din 15.04.2008) cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea privind siguranţa traficului rutier Nr. 131 din  07.06.2007 (Republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, nr.11-21/6 din 23.01.2015); 

Regulamentul circulaţiei rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.357 din  13.05.2009 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.92-93/409 din 15.05.2009); 

Reglementarea tehnică “Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi 

recunoaşterea conformităţii acestora” aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1274 din  23.11.2007 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 188-191/1342 din 07.12.2007); 

RGML 12:2013 „Sistemul naţional de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de 

măsurare legale. Organizarea şi modul de efectuare.”; 

NOTĂ. Se recomandă periodic verificarea valabilităţii documentelor normative conform 

buletinelor informaţionale a documentelor normative şi actelor legislative în vigoare. 

 

 

III. TERMINOLOGIE 

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

conform Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995; SM SR Ghid ISO/CEI 99:2012 

Vocabular internaţional de metrologie; cu următoarele completări: 
sistem de măsurare a vitezei medii a mijloacelor de transport – sistem de măsurare, 

format din mai multe părţi componente, destinate în ansamblu pentru măsurarea vitezei medii a 

mijloacelor de transport pe întregul sector supus monitorizării. 

 

IV. GENERALITĂŢI 

 

3. Măsurarea vitezei medii are ca scop realizarea prevederilor Legii privind siguranţa 

traficului rutier Nr. 131 din  07.06.2007 şi a  Regulamentului circulaţiei rutiere aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului Nr. 357 din  13.05.2009, ce ţine de obligaţia conducătorilor de mijloace de 

transport de a se deplasa în conformitate cu limita de viteză stabilită. 

4. Sistemul de măsurare a vitezei medii efectuează controlul respectării vitezei pe întregul 

sector supus monitorizării şi nu doar într-un singur punct cum se întâmplă în cazul sistemelor de 

măsurare a vitezei instantanee.  

5. Sistemul de determinare a vitezei medii este compus din cel puţin două dispozitive 

periferice cu camere video, amplasate la intrarea şi ieşirea unui sector de drum determinat supus 

monitorizării şi care efectuează funcţii de captare video a mijloacelor de transport aflate în tranzit, 
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prin înregistrarea, şi transmiterea imaginilor către un server central de gestiune. Acesta, la rândul 

său, primeşte informaţiile despre timpul fixat la tranzitare de la fiecare dispozitiv periferic şi 

calculează în mod automat viteza de deplasare a mijlocului de transport prin determinarea timpului 

exact scurs la parcurgerea sectorului monitorizat de la un dispozitiv periferic la celălalt, fiind 

cunoscută distanţa dintre acestea. 

6. Sectoarele de drum supuse monitorizării în scopul controlului respectării regimului de 

viteză aplicabil, se delimitează cu cel puţin două dispozitive periferice cu camere video. Distanţa 

dintre razele de captare a dispozitivelor periferice cu camere video se măsoară. 

7. Sistemul de măsurare a vitezei medii, calculează timpul în care un mijloc de transport 

parcurge un sector de drum cu distanţa determinată dintre două dispozitive periferice cu camere 

video, aplicând următoarea formulă: 

 
 

8. Dacă sectorul de drum controlat nu are un regim de viteză uniform, controlul trebuie 

efectuat faţă de regimul de viteză la cea mai ridicată limită a vitezei aplicabilă sectorului controlat. 

9. Mijlocul de transport care a parcurs traseul supus controlului în mai puţin timp decât în 

timpul minim necesar pentru a parcurge sectorul supus controlului cu viteză regulamentară, a 

depăşit limita de viteză admisă pe sectorul controlat. 

10. După determinarea vitezei medii de deplasare a mijlocului de transport pe sectorul de 

drum supus controlului, sistemul evaluează dacă viteza medie de parcurs este mai mare decât 

limita vitezei regulamentare pe sectorul respectiv şi stabileşte dacă mijlocul de transport a depăşit 

viteza regulamentară. 

11. În cadrul Sistemului de măsurare a vitezei medii, este posibilă utilizarea modulelor 

opţionale de clasificare a mijloacelor de transport pentru a permite determinarea depăşirii vitezei 

regulamentare în dependenţă de tipul mijloacelor de transport.  

 

V. CARACTERISTICI TEHNICE ŞI METROLOGICE 

 

12. Un sistem de determinare a vitezei medii trebuie să fie compus din următoarele 

module: 

1) două sau mai multe staţii periferice care să asigure: 

a) captarea imaginilor cu mijloacele de transport aflate în tranzit; 

b) detectarea numerelor de înmatriculare; 

c) constatarea timpului exact de captare a imaginilor foto/video prin sincronizarea staţiei 

periferice cu un sicronizator de timp; 

d) aplicarea mărcii cu timpul exact de tranzitare (timestamp) pe imaginea captată a 

mijlocului de transport; 

e) cifrarea şi transmiterea sistematică a datelor obţinute către serverul central de gestiune. 

2) o reţea de transport date care asigură conexiunea şi transportul de date dintre staţia 

periferică şi serverul central de gestiune precum şi sincronizarea timpului cu sincronizatorul de 

timpul; 

3) un server central de gestiune care procesează datele recepţionate de către staţiile 

periferice în scopul determinării vitezei medii a mijloacelor de transport şi evaluează dacă viteza 

medie de parcurs este mai mare decât limita vitezei regulamentare pe sectorul controlat; 

4) un sincronizator de timp cu care interacţionează staţiile periferice pentru sincronizarea 

timpului. 

13.  O staţie periferică de determinare a vitezei medii reprezintă un grup de echipamente 

instalate la începutul sau la sfîrşitul unui sector de drum supus monitorizării. 

14. O staţie periferică este compusă cel puţin din următoarele elemente: 

1) unul sau mai multe camere de supraveghere foto/video (în continuare - Înregistratoare); 
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2) una sau mai multe unităţi de procesare a datelor; 

3) echipament predestinat pentru asigurarea transferului de date; 

4) opţional, unul sau mai multe dispozitive care permit clasificarea tipului de mijloc de 

transport. 

 15. O staţie periferică trebuie să îndeplinească următoarele funcţii: 

1) Detectarea prezenţei mijloacelor de transport. Staţiile periferice trebuie să fie capabile să 

detecteze prezenţa mijloacelor de transport în trafic. Eroarea maximă admisibilă în detectarea 

mijloacelor de transport, în condiţii de trafic necongestionat este în mediu 5% pe zi. Detectarea 

poate să fie efectuată prin procesare nemijlocită a imaginilor sau cu ajutorul unor dispozitive care 

să fie capabile să asigure detectarea conform cerinţelor nominalizate. 

2) Detectarea automată a vehiculelor. Acest lucru poate fi realizat prin algoritmi de 

procesare a imaginilor pentru detectarea mijloacelor de transport implicate în încălcarea regimului 

de viteză. 

3) Captarea şi procesarea imaginilor foto/video. Staţiile periferice trebuie să capteze cel 

puţin o imagine pentru fiecare mijloc de transport detectat. Imaginile captate trebuie să fie 

procesate pentru a obţine informaţii privind mijlocul de transport tranzitat. Informaţiile procesate 

de staţiile periferice sunt utilizate de serverul central de gestiune pentru următoarea fază de 

procesare în scopul determinării vitezei medii a mijloacelor de transport şi evaluării dacă viteza 

medie de parcurs este mai mare decât limita vitezei regulamentare pe sectorul controlat. Fiecărei 

imagini captate i se atribuie o marcă cu timpul exact de tranzitare(timestamp), care trebuie să fie 

indicat cel puţin până la o zecime de secundă. Informaţia privind fiecare mijloc de transport 

detectat trebuie să conţină cel puţin următoarele date: 

a) Data şi timpul detectării. Timpul detectării va fi folosit pentru calculul timpului scurs în 

care un mijloc de transport parcurge sectorul de drum supus monitorizării în scopul determinării 

vitezei medii; 

b) Indicarea benzii de circulaţie, în cazul în care aceeaşi imagine ilustrează mai multe benzi 

de circulaţie. Această informaţie permite identificarea mijlocului de transport în cazul în care în 

imagine au fost captate mai multe mijloace de transport alăturate. 

c) Numărul de serie al dispozitivului care a detectat tranzitul şi a captat imaginea; 

d) Locul unde a fost detectat mijlocul de transport (drumul, kilometrul şi eventual 

localitatea); 

e) Cel puţin o imagine din care să fie posibilă identificarea clară a mijlocului de transport; 

După efectuarea operaţiunilor de captare şi procesarea imaginilor foto/video, informaţia trebuie să 

fie criptată pentru asigurarea confidenţialităţii acesteia şi memorizată în unitatea de procesare pînă 

în momentul transmiterii ei către serverul central de gestiune. 

4) Comunicarea cu serverul central de gestiune. Staţia periferică trebuie să fie capabilă să 

transmită către serverul central de gestiune datele obţinute în urma procesării imaginilor 

foto/video. Tot transferul de date trebuie să fie realizat prin canale de legătură digitală criptate. 

5) Sincronizarea timpului. Întru-cît timpul de parcurgere a sectorului de drum monitorizat, 

se determină prin suprapunerea mărcilor cu timpul exact de tranzitare (timestampul) aplicate de 

fiecare dintre cele două staţii periferice, de la începutul şi sfârşitul sectorului de drum, cronometrul 

electronic ale fiecăreia dintre staţiile periferice trebuie să meargă sincronic şi constant, fapt realizat 

prin sincronizarea permanentă a acestora cu un sincronizator de timp. Sincronizarea cronometrelor 

trebuie să aibă loc printr-o reţea de transfer de date cu protocolul NTP (Network Time Protocol). 

Fiecare staţie periferică trebuie să menţină propriul cronometru sincronizat, conectîndu-se, prin 

protocolul NTP la sincronizatorul de timp. 

Sincronizatorul de timp trebuie sa fie etalonat. 

 O staţie periferică se considerată fiabilă pînă când diferenţa dintre timpul cronometrului 

staţiei periferice şi timpul sincronizatorului de timp este sub 0,1 secunde. În cazul întreruperii 

conexiunii între sincrornizatorul de timp şi staţia periferică, cronometrul ultimei va fi considerat 
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sincronizat atîta timp cât menţine propria desincronizare sub 0,1 secunde. Fiecare staţie periferică 

trebuie să îşi sincronizeze propriul ceas intern cel puţin o dată la 12 ore. 

6) Autodiagnostica. Staţia periferică trebuie să fie capabilă să detecteze automat orice 

defecţiune (de exemplu întreruperea conexiunii cu serverul de sincronizare a timpului, 

deranjament etc.) care ar putea cauza o detectare eronată a vitezei medii a mijloacelor de transport. 

În caz de defecţiuni staţia periferică trebuie să întrerupă imediat detectarea. 

7) Respectarea cerinţelor documentelor normative privind compatibilitatea 

electromagnetică şi securitatea. Staţiile periferice trebuie să respecte cel puţin, următoarele 

documente normative privind compatibilitatea electromagnetică şi de securitate: 

a) Reglementarea tehnică “Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi 

recunoaşterea conformităţii acestora” aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 1274 din  23.11.2007.  

15.  Înregistratoarele sunt utilizate pentru a capta imaginile mijloacelor de transport şi 

pentru a le stabili prezenţa. 

16. Înregistratoarele trebuie să fie certificate şi să dispună de următoarele caracteristici 

tehnice: 

1) să fie capabile să funcţioneze la temperaturi cuprinse între -30° şi +50° C şi carcasa sa 

trebuie să fie rezistentă la apă şi la praf cu un grad de protecţie cel puţin IP66; 

2) să aibă o rezoluţie care să permită detectarea numărului de înmatriculare a mijlocului de 

transport într-o încadratură care să cuprindă cel puţin o bandă de circulaţie.  

17.  Un înregistrator poate fi folosit pentru supravegherea mai mult de cât o singură bandă 

de circulaţie. Mijloacele de transport pot fi filmate atît din faţă cît şi din spate. 

18. În dependenţă de particularităţile părţii carosabile a drumului, instalarea 

înregistratoarelor trebuie să fie posibilă atît lateral, cât şi deasupra benzii de circulaţie 

monitorizate. 

19. Orice înregistratoare trebuie să fie instalate cu respectarea cerinţelor de instalare 

conform manualului de operare a producătorului. În special trebuie să fie respectate toate cerinţele 

privind: 

1) Înălţimea minimă şi maximă la care e posibilă instalarea înregistratoarelor; 

2) Dislocarea laterală maximă, faţă de centrul benzii de circulaţie monitorizate; 

3) Distanţa maximă şi minimă faţă de punctul de captare; 

4) Numărul maxim de benzi de circulaţie monitorizate. 

20. Pentru monitorizarea pe timp de noapte, înregistratoarele trebuie să fie dotate cu 

dispozitive de supraveghere nocturnă sau corpuri de iluminare pentru identificarea corectă a 

mijloacelor de transport chiar şi în condiţii de lipsă totală de iluminare externă. 

21. Pe timp de noapte, dispozitivele de supraveghere nocturnă sau corpurile de iluminare 

trebuie să asigure identificarea corectă de către înregistratoare a tuturor mijloacelor de transport pe 

toate benzile de circulaţie monitorizate, luînd în consideraţie toate configuraţiile posibile de 

instalare. 

22. Cel puţin pe timp de zi, imaginile foto/video captate care identifică mijloacele de 

transport, trebuie să fie color, pentru a permite identificarea mărcii, modelului şi culorii mijlocului 

de transport. 

23. Unitatea de procesare prezintă un calculator destinat prelucrării de date, care prin 

folosirea limbajelor de programare (soft) efectuează înregistrarea imaginilor foto/video, constată 

timpul exact de captare a imaginilor foto/video în urma sincronizării cu un server de sincronizare a 

timpului, aplică o marcă cu timpul exact de tranzitare (timestamp) pe imaginea captată a 

mijlocului de transport, cifrează şi transmite sistematic datele obţinute către serverul central de 

gestiune prin intermediul reţelei de transport date. 

Unitatea de procesare trebuie să fie montată într-o boxă specială care garantează gradul de 

protecţie cel puţin IP66 şi trebuie să fie aptă de funcţionare la temperaturi cuprinse între -30° şi 

+50° C. Unitatea de procesare trebuie să fie certificată. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Dat%C4%83
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24. Serverul central de gestiune administrează resursele staţiilor periferice şi este compus 

din următoarele elemente: 

1) Computer. Computerul este elementul central al întregului sistem de determinare a 

vitezei medii. 

2) Conexiune cu staţiile periferice. Conexiunea cu staţiile periferice se poate efectua cu 

ajutorul mai multor tipuri de dispozitive (routere, media convertoare, modeme etc.) şi prin diverse 

mijloace (prin canale fiziсe sau wireless). Orice modalitate de transmitere de date, trebuie să se 

desfăşoare criptat. 

25.  Serverul central de gestiune trebuie să execute următoarele funcţii: 

1) Comunicarea cu unităţile periferice. Serverul central de gestiune trebuie să fie capabil să 

colecteze de la staţiile periferice următoarele date: 

a) Data şi timpul detectării. Timpul detectării va fi folosit pentru calculul timpului scurs în 

care un mijloc de transport parcurge sectorul de drum supus monitorizării în scopul determinării 

vitezei medii; 

b) Indicarea benzii de circulaţie, în cazul în care aceeaşi imagine ilustrează mai multe benzi 

de circulaţie. Această informaţie permite identificarea mijlocului de transport în cazul în care în 

imagine au fost captate mai multe mijloace de transport alăturate. 

c) Numărul de serie al dispozitivului care a detectat tranzitul şi a captat imaginea;  

d) Locul unde a fost detectat mijlocul de transport (drumul, kilometrul şi eventual 

localitatea); 

e) Cel puţin o imagine din care să fie posibilă identificarea clară a mijlocului de transport; 

f) Informaţiile de diagnosticare a staţiilor periferice. 

2) Determinarea vitezei. Serverul central trebuie să fie capabil să analizeze informaţiile, şi 

să determine dacă mijloacele de transport identificate de staţia periferică finală, au fost identificate 

şi de staţia periferică iniţială. Procedura de determinare a depăşirii vitezei medii trebuie să fie 

efectuată în următoarele faze: 

a) Colectarea informaţiilor de la staţiile periferice; 

b) Cuplarea informaţiilor privind tranzitările de către mijloacele de transport a staţiilor 

periferice iniţiale şi finale, determinarea vitezei medii şi determinarea depăşirii vitezei medii. 

- Cuplarea informaţiei privind tranzitările de către mijloacele de transport a staţiilor 

periferice iniţiale şi finale, se face cu ajutorul unei funcţii speciale care stabileşte dacă mijlocul de 

transport detectat tranzitând staţia periferică finală, coincide cu mijlocul de transport detectat 

tranzitînd staţia periferică iniţialăcorespondentă; 

- La efectuarea fiecărei cuplări, se folosesc timestamp-urile de tranzit, astfel fiind calculat 

timpul consumat pentru parcurgerea sectorului de drum de la staţia iniţială la cea finală; 

- În baza informaţiei privind timpul în care a fost parcurs sectorul de drum şi informaţiei 

privind distanţa între cele două staţii periferice, serverul calculează viteza medie a mijlocului de 

transport; 

- În baza informaţiei privind regimul de viteză regulamentară pe sectorul de drum 

monitorizat (eventual regimul de viteză poate să depindă de categoria mijlocului de transport), 

serverul evaluează dacă viteza medie calculată depăşeşte regimul de viteză stabilit pe sectorul de 

drum monitorizat. 

- Descărcarea imaginilor mijloacelor de transport care în urma tranzitării celor două staţii 

periferice au depăşit regimul de viteză şi eliminarea de pe server şi de pe staţiile periferice a 

datelor şi imaginilor mijloacelor de transport care s-au deplasat cu viteză regulamentară. 

3)  Arhivarea datelor. Serverul central de gestiune trebuie să fie capabil să arhiveze toate 

datele despre mijloacele de transport care au depăşit limita vitezei regulamentare. Pentru fiecare 

mijloc de transport care a depăşit limita vitezei regulamentare trebuie să fie arhivate cel puţin 

următoarele date: 

a)  Imaginile mijlocului de transport tranzitând staţia periferică iniţială; 

b) Timestamp-ul tranzitului staţiei periferice iniţiale; 
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c) Banda de circulaţie la tranzitarea staţiei periferice iniţiale (în cazul în care drumul are 

mai multe benzi de circulaţie); 

d) Imaginile mijlocului de transport tranzitând staţia periferică finală; 

e) Timestamp-ul tranzitului staţiei periferice finală; 

f) Banda de circulaţie la tranzitarea staţiei periferice finală (în cazul în care drumul are mai 

multe benzi de circulaţie). 

26. Protejarea sistemului de determinare a vitezei medii, de accesări din partea persoanelor 

neautorizate, are loc prin: 

1) accesarea sistemului doar în bază de autentificare prin user şi parolă memorizată prin 

tehnica de hashing printr-o astfel de modalitate prin care recuperarea parolei sa fie imposibilă 

chiar şi daca există acces la fişierulul în care ea este memorizată;  

2) conexiunile de schimb de date din cadrul sistemului de determinare a vitezei medii, 

trebuie să fie criptate prin protocolul SSH. Iniţierea şi păstrarea conexiunii se va efectua prin 

porturi nestandarde pentru SSH server, utilizandu-se protocolul SSH2 cu chei RSA pe 2048 biţi, 

cu utilizarea exclusiv a adreselor IP private. 

Tunelele VPN se vor crea dupa tehnologia hub-and-spoke. 

Datele vor trebui securizate prin tunelare folosind cel puţin una din următoarele tehnologii:  

L2TP, L2TP/IPSEC , SSTP, OVPN. 

Staţiile periferice trebuie să dispună cel puţin următoarele aspecte funcţionale: 

- algoritmi de autentificare: MD5 sau SH1; 

- algoritmi de criptare: 3DES, DES, AES-256, Camelia-256, Blowfish; 

- criptare la nivel Layer 3 – IPSec (tunel mod şi transport mod), criptare la nivelul 

Layer 4 - Transport Layer- SSL/TLS; 

- protocol de schimbare a cheilor – DH  group modp-1024; 

- metode de autorizare: Preshared key, RSA key, RSA signature; 

- algoritm de hash: MD5, SH1, SH256, SH512; 

26. Protejarea imaginilor. Imaginile captate de staţiile periferice trebuie să fie criptate 

printr-un algoritm hibrid (simetric/asimetric) bazat pe curbe elitice şi trebuiă să ramînă criptate 

pîna la momentul eliminării sau transferării la serverul central de gestiune unde sunt supuse 

procedurei de descifrare. Descifrarea imaginilor trebuie să fie posibilă numai printr-o cheie privată 

de descifrare.   

27. Protejarea transmisiunii datelor. Orice comunicare între staţia periferică şi unitatea 

centrală trebuie să fie asigurată prin intermediul unei reţele private virtuale (VPN). Protecţia 

reţelei VPN trebuie să fie asigurată prin protocolul SSl cu utilizarea cheilor de 2048 bits. 

28. Protejarea împotriva manipulării datelor. Staţiile periferice trebuie să aplice semnatura 

digitală datelor captate într-un mod care să garanteze autenticitatea şi nemodificarea lor. 

Semnatura digitală trebuie să utilizeze un algoritm standart RSA bazat pe chei de 2048 bits şi hash  

256 bits. Fiecare staţie periferică trebuie să dispună de propria cheie de semnatură digitală 

memorizată într-un chip hardware special. 

29. În scopul verificării integrităţii sistemului de determinare a vitezei medii împotriva 

manipulărilor, laboratorului de verificări metrologice desemnat pe domeniul respectiv  trebuie să i 

se prezinte pe purtător electronic - programul special de verificare a sumei de control a integrităţii 

sistemului de determinare a vitezei medii. 

30. Programul special efectuează verificarea integrităţii sistemului de determinare a vitezei 

medii după cum urmează: 

1) Programul, folosind un algoritm de criptare,  va calcula o sumă unica de control a 

tuturor fişierelor care efectuează operaţiuni legate de determinarea vitezei medii. 

2) Operaţiunea de control presupune că programul special va contrapune suma unica de 

control a fişierelor originale cu suma obţinută în urma controlului. 
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3) În situaţia când suma obţinută de către programul special în urma controlului va 

corespunde cu suma de control originală, rezultă că sistemul este integru. 

4) În cazul manipulărilor sistemului de determinare a vitezei medii, suma obţinută de către 

programul special în urma controlului va fi diferită de suma originală. 

5) La sfîrşitul operaţiei de verificare sistemul va genera un raport care trebuie să prezinte 

urmatoarele date: 

a) Datele de identificare a sistemului verificat; 

b) Data verificării; 

c) Rezultatele verificării. 

Programul special efectuează atît verificarea unităţilor de procesare ale staţiilor periferice, 

cît şi a serverului central de gestiune. În cazul executării lucrărilor de actualizare, modernizare sau 

optimizare a limbajelor de programare folosite, laboratorului de verificări metrologice desemnat 

trebuie să i se prezinte pe purtător electronic - programul special cu sumă unica de control 

actualizată. 

31. Cerinţele tehnice şi paramentrii de bază a Sistemului de măsurare a vitezei medii a 

mijloacelor de transport. Sistemului de măsurare a vitezei medii a mijloacelor de transport, 

urmează să corespundă următoarelor cerinţe tehnice minime şi paramentri de bază, conform 

Tabelului 1: 

Tabelul 1. 

Caracteristica: Valoarea  

1 2 

Intervalul de măsurare a vitezei mijloacelor de 

transport, km/h 
1÷150 1÷200 1÷200 

Limita erorii absolute tolerate, km/h ± 3 ± 3 ± 2 

Distanţa între zonele de control ale staţiilor 

periferice, m 
250-499 500-999 

1000 şi mai 

mult 

Distanţa zonei de fixare, m 2,0...4,0 3,0....5,0 3,0....5,0 

Numărul minim de poze, prelucrate într-o secundă, 

cadre/s 
20 

Abaterea indicaţiilor cronometrului incorporat al 

staţiei periferice de la sincronizatorul de timp, nu 

mai mult de, s 

0,1 

Limita erorii absolute tolerate de măsurare, m 

± (0,005 S + 0,01), 

unde S – valoarea adevărată a lungimii 

zonei de control, m 

Înălţimea de suspendare a înregistratorului, m 4÷8 

Unghiul de fixare a înregistratorului pe verticală în 

raport cu carosabilul 
5÷25° 

Unghiul de fixare a înregistratorului pe orizontală în 

raport cu vectorul de mişcare a mijlocului de 

transport pe carosabil 

0÷25° 

Condiţiile de funcţionare: 

- Temperatura, °C 

- Umiditatea, % 

- Presiunea atmosferică, kPa 

 

 – 30 pînă la +50 

pînă la 90  

de la 86,6 pînă la 106,7 

Condiţiile de păstrare: 

- Temperatura, °C 

- Umiditatea, % 

- Presiunea atmosferică, kPa 

 

de la – 50 pînă la +50 

pînă la 90  

de la 86,6 pînă la 106,7 
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VI. MIJLOACE DE VERIFICARE METROLOGICĂ 
 

 32. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se utilizeze etaloane de lucru etalonate, 

specificate în tabelul 3. 

 

Tabelul 3 

Numărul punctului 

documentului de verificare 

metrologică 

Denumirea etalonului de 

lucru sau a mijlocului de 

măsurare auxiliar; 

caracteristicile metrologice şi 

tehnice de bază 

Caracteristicile necesare 

Interval de 

măsurare 
Eroarea 

46 Calculator portabil   

48 Ruletă de măsurare electronică 0 – 200 m 
± 1,0 mm 

 

47 Marcaj de control 

M1, M2, M3, 

M4 ilustrate 

pe  

Figurele 7, 8, 

9  

 

48 
Mijloc de măsurare a distanţei 

(odometru) 
0 – 999,99 m 

± (0,005∙S + 

0,001) S-

distanţa  

 

33. Se admite utilizarea altor etaloane de lucru etalonate, ale căror caracteristici sunt 

analogice sau mai exacte decât cele indicate în tabelul 3. 

 

VII. OPERAŢII DE VERIFICARE METROLOGICĂ 
 

34. Volumul şi consecutivitatea efectuării operaţiilor în cadrul verificărilor metrologice, 

iniţiale, periodice şi după reparaţie trebuie să corespundă tabelului 2. 

 

Tabelul 2.  

Denumirea operaţiei 

Numărul 

punctului 

documentului de 

verificare 

metrologică 

Obligativitatea efectuării 

verificării 

Iniţială/după 

reparaţie 

periodic

ă 

Verificarea aspectului exterior 45 da da 

Încercări la funcţionare 46 da da 

Măsurarea zonei de fixare 47 da da 

Determinarea erorii distanţei zonei de control 48 da nu 

Determinarea erorii timpului 49 da da 

Determinarea erorii de măsurare a vitezei de 

mişcare a mijloacelor de transport 
51 da da 

 

35. Operaţiile de verificare metrologică se efectuează de către laboratoarele desemnate în 

cadrul Sistemului Naţional de Metrologie pe domeniul respectiv.  
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36. În cazul obţinerii rezultatului nesatisfăcător în timpul efectuării uneia din operaţii, 

verificarea metrologică se întrerupe şi rezultatul verificării se consideră negativ. 

37. Perioada de verificare metrologică se stabileşte în conformitate cu prevederile Listei 

Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal. 

 

 

VIII. CERINŢE PENTRU CALIFICAREA VERIFICATORILOR METROLOGI 
 

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

măsurării se admit verificatori metrologi competenţi pentru îndeplinirea lucrărilor respective. 

 

IX. CERINŢE DE SECURITATE LA EFECTUAREA VERIFICĂRILOR 

METROLOGICE 
 

39. La efectuarea verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele cerinţe: 

1) în timpul pregătirii pentru verificare şi efectuării acesteia este necesar de urmat regulile 

tehnice de securitate, în timpul exploatării electrotehnicii şi cerinţele impuse de reglementările 

tehnice referitoare la mijloacele de verificare întrebuinţate la verificare; 

2) toate legăturile schemei electrice în procesul de verificare se efectuează doar cînd este 

deconectat de la energia electrică. 

 

X. CONDIŢII DE VERIFICARE METROLGICĂ 

 

40. În procesul de verificare se vor respecta condiţiile indicate în manualul de utilizare a 

mijloacelor de măsurare. 

41. Efectuarea verificării sistemului se va efectua cu utilizarea echipamentului indicat în 

tabelul 3. 

42. Verificarea funcţionării înregistratorilor se va efectua în spaţiu deschis. 

43. În timpul efectuării verificării metrologice trebuie să se respecte următoarele condiţii: 

- temperatura mediului ambiant, ºC                                   20±15; 

- umiditatea relativă a aerului, %                                       până la 90. 

 

XI. PREGĂTIREA PENTRU VERIFICAREA METROLOGICĂ 

 

44. Mijloacele de măsurare vor fi pregătite pentru funcţionare în conformitate cu 

instrucţiunile de exploatare. 

 

XII. EFECTUREA VERIFICĂRII METROLOGICE 

 

45. Verificarea aspectului exterior. La efectuarea verificării aspectului exterior se va atesta 

corespunderea înregistratorului mijloacelor de transport următoarelor cerinţe: 

- pe carcasă trebuie să fie inscripţionate: denumirea producătorului, denumirea sau marca 

comercială a uzinei-producătoare, numărul de serie şi anul producerii; 

- sistemul nu trebuie să aibă deteriorări mecanice, care i-ar putea afecta capacitatea de 

funcţionare. Rezultatele verificării aspectului exterior vor fi calificate drept pozitive în cazul 

asigurării executării tuturor cerinţelor indicate în punctul respectiv. În cazul unor rezultate 

negative, efectuarea verificărilor este întreruptă. 

 

46. Încercări la funcţionare au loc în următoarele etape: 

1) Verificarea sumei de control. Operaţiunea constă în calcularea sumei de control ale 

modulelor soft-ului de relevanţă metrologică ale registratorului şi a unităţii centrale de prelucrare 
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şi compararea acestora cu valoarea etalon din documentaţia de exploatare. Calcularea sumei de 

control are loc prin algoritmul MD5. 

2) Compararea sumei de control ale modulelor de relevanţă metrologică a soft-ului. Pentru 

efectuarea comparării de îndeplinit următoarele operaţiuni: 

a) Autorizaţi-vă la sistemul de operare al unităţii de procesare sau calculatorului pe care 

este instalat soft-ul. 

b) Navigaţi în directoriul soft-ului. 

c) Prin intermediul soft-ului specializat în calcularea sumei de control (prin algoritmul 

MD5), contrapune suma unica de control a fişierelor originale indicate în documentaţia de 

exploatare, cu suma obţinută în urma controlului. 

d) Comparaţi suma de control obţinută cu valoarea etalon, indicată în ducumentaţia de 

exploatare. Operaţiunea este calificată drept reuşită dacă rezultatul calculului sumei de control a 

coincis cu valoarea etalon. La obţinerea unor rezultate negative efectuarea verificărilor este 

întreruptă. 

f) Suma de control trebuie notată în buletinul de verificare şi în formular (conform Anexei 

B) . 

3)  Verificarea  capacităţii de funcţionare a înregistratorului: 

a) Autorizaţi-vă la sistemul de operare al unităţii de procesare sau calculatorului pe care 

este instalat soft-ul. 

b) Navigaţi în directoriul soft-ului. 

c) Prin intermediul soft-ului specializat se verifică funcţionalitatea sistemului. 

d) Aşteptaţi ca mijlocul de transport să treaca pe lîngă înregistrator, după care ve-ţi aştepta 

cel puţin 10 secunde. 

e) Pe ecran trebuie să apară următoarea informaţie: 

- numărul de înmatriculare; 

- data şi timpul înregistrării numărului de înmatriculare. 

 Rezultatele verificării se consideră satisfăcătoare, dacă în fereastra navigatorului este 

reprezentată informaţia respectivă. La obţinerea unor rezultate negative efectuarea verificărilor 

este întreruptă. 

 

47.  Măsurarea zonei de fixare are loc în modul următor: 

 
Figura 5. Schema zonei de fixare. 

 

1) Verificarea zonei de fixare. Pentru măsurarea zonei de fixare vor fi executate 

următoarele acţiuni la fiecare înregistrator, ce participă la măsurarea vitezei de mişcare a 

mijloacelor de transport: 



NML  2-13:2015   

 -  -   11 

a) Verificaţi amplasarea înregistratorului; 

b) Porniţi înregistratorul; 

c) Conectaţi calculatorul portabil la înregistrator pentru vizualizarea imaginilor captate de 

înregistrator; 

d) Verificaţi dacă zona de fixare este încadrată în imaginile captate de înregistrator.  

e) Verificaţi dacă numerele de înmatriculare a mijloacelor de transport care tranzitează 

zona de fixare, sunt parale în raport cu partea de jos sau de sus a cadrului foto/video; 

f) Măsuraţi zona de fixare: a. Marcajele de control (M1, M2, M3, M4 – conform figurii 6) 

să fie amplasate în aşa fel încât să formeze un dreptunghi precum este ilustrat în figurile 7, 8 şi 9. 

Măsuraţi distanţa dintre marcajele M1-M4 (M2-M3). Distanţa zonei de fixare M1-M4 (M2-M3) 

trebuie să corespundă cerinţelor minime indicate în Tabelul nr.1.  

 
Figura 6. Marcajele de control 

 
Figura 7. Registratorul este montat pe partea laterală a drumului (varianta А). 
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Figura 8. Registratorul este montat deasupra carosabilului. 

 
Figura 9. Registratorul este montat pe partea laterală a drumului (varianta B). 

 

48. Determinarea distanţei zonei de control are loc în modul următor: 

1) Măsuraţi distanţa porţiunii de drum între staţiile periferice (de la mijlocul zonei de 

fixare a primului înregistrator, pînă la mijlocul zonei de fixare al celui de al doilea înregistrator – 

Figura 10), pentru aceasta împărţiţi sectorul supus măsurărilor în porţiuni curbate cu virajuri în 

părţi diferite. Măsuraţi distanţa după linia curba interioară a fiecărui viraj, iar în punctul de 

schimbare a direcţiei virajului se va schimba partea de drum cu cea opusă (Figura 11). 
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Figura 10. Măsurarea distanţei zonei de control 

 

 
Figura 11. Măsurarea distanţei zonei de control pe o porţiune curbă 

 

 

 

Trecerea se va efectua după linie perpendiculară. Pentru găsirea acesteia, se vor executa 

cîteva măsurări cu ruleta de măsurare electronică pînă la partea opusă a drumului în aşa mod, încît 

să fie găsită distanţa cea mai scurtă. 

2) Pe porţiunile drepte, trecerea poate fi efectuată în orice punct. Dacă pe porţiunea supusă 

măsurărilor există viraje în diferite direcţii, între acestea lipsind o porţiune dreaptă extinsă, 

determinaţi începutul virajului conform următoarei metode: 

a) De-a lungul marginii drumului, succesiv, la o distanţă de 10 m. unul de celălalt, aplicaţi 

marcajele М1, М2, М3. 

b) Cu ajutorul ruletei electronice măsuraţi distanţa М1-М3. Dacă aceasta depăşeşte 19,92 

m, această porţiune de drum se consideră dreaptă. În acest caz, în punctul М2, se va efectua 

trecerea pe partea opusă a drumului (a se vedea Situaţia 1. din Figura 12). În caz contrar,  М1 se 

va deplasa de la М3 mai departe, de-a lungul marginii drumului, la o distanţă de 10 m, măsurîndu-

se distanţa М2-М1 etc  (a se vedea Situaţia 2. din Figura 12). 

 

Situaţia 1.      Situaţia 2. 
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Figura 12. Măsurările în cazurile cînd există viraje în diferite direcţii 

 

3) Rezultatele verificării se consideră satisfăcătoare în cazul în care distanţa dintre zonele 

de control ale celor 2 staţii periferice nu este mai mica decît valoarea, indicată în Tabelul nr.1. 

modelul Nr.1 - distanţa dintre zonele de control ale celor 2 staţii periferice – de la 250 pînă la 499 

m 

modelul Nr. 2 - distanţa dintre zonele de control ale celor 2 staţii periferice – de la 500 pînă la 999 

m  

modelul Nr. 3 - distanţa dintre zonele de control ale celor 2 staţii periferice – de la 1000 m şi mai -

mult. 

 

Măsurările se efectuează minim de trei ori şi se notează în procesul verbal. Din valorile 

obţinute se determină media şi se rotunjeşte prin majorare pînă la număr întreg. Valoarea obţinută 

se notează în procesul-verbal şi în setările soft-ului. 
 

49. Verificarea erorii de măsurare a timpului are loc în modul următor: 

1) Întrucît corectitudinea măsurării timpului este asigurată prin sincronizarea cronometrelor 

staţiilor periferice prin reţeaua de transfer de date cu protocolul NTP (Network Time Protocol) la 

un sincronizator de timp etalonat, eroarea în măsurarea timpului se consideră valoarea diferenţei 

dintre indicii cronometrelor staţiilor periferice şi sincronizatorul de timp.  

2) Pentru verificarea diferenţei dintre indicii cronometrelor staţiilor periferice şi 

sincronizatorul de timp, se accesează service-ul de gestionare a protocolului NTP şi se verifică 

parametrul „offset” – care ilustrează diferenţa dintre timpul cronometrului staţiei periferice şi 

timpul sincronizatorului de timp.  

3) Diferenţa dintre timpul cronometrului staţiei periferice şi timpul sincronizatorul de timp 

trebuie să fie sub 0,1 secunde.  

50. Pentru verificarea capacităţii de funcţionare a centrului de calcul şi a corectitudinii de 

calculare a vitezei de mişcare a mijloacelor de transport. Verificarea capacităţii de funcţionare a 

centrului de calcul de îndeplinit următoarele operaţiuni: 

1) Conectaţi-vă la baza de date a centrului de calcul prin intermediul programului 

specializat. 
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2) Efectuaţi căutarea mijloacelor de transport fixate de înregistratoarele verificate.  

Asiguraţi-vă că există înregistrări despre măsurarea vitezei mijloacelor de transport de 

către înregistratoarele ce fac parte din sistemul verificat. În cazul lipsei unor astfel de înregistrări, 

efectuarea verificărilor este întreruptă. 

3) Selectaţi una din înregistrările privind măsurarea vitezei mijlocului de transport, 

convingeţi-vă, că pe monitor sînt vizualizate datele despre: 

- prezenţa unei imagini din care să fie posibilă identificarea mijlocului de transport,  

- timpul şi data de fixare la fiecare dintre dispozitive, 

-locul unde a fost detectat mijlocul de transport (drumul, kilometrul şi eventual localitatea), 

- viteza medie de deplasare a mijlocului de transport. 

 

51. Determinarea erorii de măsurare a vitezei de mişcare a mijloacelor de transport se 

efectuează în modul următor: 

1) Calculaţi eroarea zonei de fixare: 

δz / f  = max(L1;L2)/S 
 

unde L1, L2 – lungimile măsurate a zonei de fixare (L1= M1-M4 sau M2-M3 a primei staţii 

periferice, L2= M1-M4 sau M2-M3 a celei de-a doua staţii periferice – Figurile 7, 8, 9) , S – 

distanţa dintre zonele de control ale celor 2 staţii periferice. 

 

2) Calculaţi eroarea de sincronizare a cronometrului 

 

unde  - valoarea parametrului offset pentru i – ori al înregistratorului (pct. 12.5),  - 

viteza maximală măsurată. 

3) Calculaţi eroarea de măsurare a vitezei de mişcare a mijloacelor de transport pe 

porţiune, conform formulei: 

 

unde  - eroarea mijlocului de măsurare a distanţei la măsurarea zonei de control. 

 

4) Rezultatele verificării se consideră satisfăcătoare, dacă eroarea de măsurare a vitezei de 

mişcare a mijloacelor de transport  nu depăşeşte valoarea indicată  în tabelul 1. 

 

XIII. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR VERIFICĂRII METROLOGICE 

            52. Rezultatele verificării metrologice se înregistrează în proces-verbal de verificare 

metrologică, forma căruia este prezentată în Anexa A. 

53. În cazul rezultatelor satisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin de 

verificare metrologică conform RGML 12:2013 cu înscrierile respective pe partea verso a 

buletinului de verificare metrologică şi se aplică marcajul metrologic de verificare pe fixatorul 

camerei (pentru imobilizarea camerei). Schema de sigilare se elaborează la verificarea iniţială şi se 

anexează la formular.. 

 54. În cazul rezultatelor nesatisfăcătoare ale verificării metrologice se eliberează buletin de 

inutilizabilitate conform RGML 12:2013. 
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Anexa A 
 

Proces-verbal de verificare metrologică a sistemului de măsurare a vitezei medii de 

deplasare a mijloacelor de transport 

 

Solicitantul ______________________________    Denumirea etalonului __________________ 

Tip ____________________________________     Tip _________________________________ 

Producător_______________________________    Nr. de fabricaţie_______________________ 

Nr. de fabricare _________________________        Data etalonării/nr.certificat _____________ 

Locaţia ________________________________ 

Data efectuării verificării metrologice _________ 

Condiţiile de mediu: 

- temperatura mediului ambiant _____ ºC; 

- umiditatea relativă a aerului _______ %. 

 

Rezultatele verificării metrologice 

1. Verificarea aspectului exterior 

(se indică corespunde sau nu corespunde) 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Încercări la funcţionare 

2.1 Compararea sumei de control ale modulelor de relevanţă metrologică <Centrul de calcul> 

 
(se indică corespunde sau nu corespunde) 

2.2 Compararea sumei de control ale modulelor software de relevanţă metrologică 

<Înregistratorului> 
(se indică corespunde sau nu corespunde) 

2.3 Verificarea  capacităţii de funcţionare a înregistratorului 
                                                                                                                             (se indică corespunde sau nu corespunde) 

2.4 Verificarea capacităţii de funcţionare a centrului de calcul şi a corectitudinii de calculare a 

vitezei de mişcare a mijloacelor de transport 

                                                                                           (se indică corespunde sau nu corespunde) 
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3. Măsurarea distanţei zonei de fixare 

 

L1 L2 

Intervalul distanţei tolerate 

dintre marcaje , m 

 

Modelul 1   de la 2,0 pînă la 4,0 

Modelul 2   
de la 3,0 pînă la 5,0 

Modelul 3   

 

4. Determinarea distanţei zonei de control 

 

Prima 

măsurare a 

distanţei, S 

A doua 

măsurare a 

distanţei, S 

A treia 

măsurare a 

distanţei, S 

 

Valoarea medie 

rotunjită a celor 

3 măsurări 

 

Distanţa tolerată, 

nu mai puţin de, 

m 

 

Modelul 1     250-499 

Modelul 2     500-999 

Modelul 3     1000 şi mai mult 

 

5.  Determinarea erorii de măsurare a intervalelor de timp 

 

   Devierea de timp, s Devierea de timp tolerată, s 

toffset1  
0,1 

t offset2  

 
6. Determinarea erorii de măsurare a vitezei de mişcare a mijloacelor de transport. 

 

 

Eroarea zonei 

de fixare, δz/f 

Eroarea de 

sincronizare a 

cronometrului, 

δt 

Eroarea mijlocului de 

măsurare a distanţei 

la măsurarea zonei de 

control,  

conform certificatului 

de etalonare 

Eroarea de 

măsurare a 

vitezei δ 

Limita 

erorii 

absolute 

tolerate, 

km/h 

Modelul 1     ± 3  

Modelul 2     ± 3 

Modelul 3     ± 2 
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Anexa B 

 

FORMULAR 

 
Sistem de măsurare a vitezei medii a mijloacelor de transport 

 

 
Tip  

Nr. de fabricare 

Producător  

Proprietar 

Locaţie 

Staţiile periferice 
                                                                  (Tipul şi numărul de serie ale fiecărei componente a sistemului) 

 

 

 

I. VERIFICAREA METROLOGICĂ INIŢIALĂ 

Sistemul de măsurare a vitezei medii a mijloacelor de transport tip                          , nr. de uzină 

________________ este recunoscut bun pentru exploatare şi admis către utilizare. 

 

Suma de control ale modulelor de relevanţă metrologică <Centrul de calcul> 

 

Suma de control ale modulelor software de relevanţă metrologică <Înregistratorului> 

 

Verificatorul _______________                             Data   „_____” ______________ 
                                                  (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 

 

 

L.Ş. 
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II. VERIFICĂRI METROLOGICE PERIODICE 

 

 

 

 

 

Data verificării 
Numele persoanei care a 

efectuat verificarea 
Semnătura Marcajul de verificare 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


