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I. Metrologie legală 

 

1. Legalizarea mijloacelor de măsurare 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate următoarele activități (tabelul 1): 

Tabelul 1 

Nr. 

ord. 

Lucrări efectuate Denumirea actului 

emis 

Numărul de 

acte emise 

1 Aprobare de model 

 

Certificat de aprobare de model 2 

2 Aprobare de model pentru mijloace de 

măsurare importate în exemplar unic sau 

loturi mici 

Certificat de aprobare de model 

pentru mijloace de măsurare 

importate în exemplare unice sau 

loturi mici 

3 

 

2. Gestionarea registrelor de stat ale mijloacelor de măsurare  

În perioada de referinţă au fost introduse 5 mijloace de măsurare noi în “Registrul de Stat al mijloacelor 

de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” („Registru...”) şi în “Registrul…” în format 

electronic. 

 

3. Înregistrarea persoanelor juridice şi fizice care repară, pun în funcţiune, montează mijloacele de 

măsurare, precum şi a celor care efectuează preambalarea produselor, producerea și/sau importul 

sticlelor utilizate ca recipiente de măsură  

În perioada de referinţă a fost realizată înregistrarea persoanelor juridice şi fizice care repară, montează şi 

pun în funcțiune mijloace de măsurare, precum și a celor care efectuează preambalarea produselor, 

producerea și/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură  - 6 companii înregistrate, în 

conformitate cu prevederile            regulamentului general de metrologie legală RGML 02:2018 „Condiții 

pentru  înregistrarea persoanelor fizice sau juridice care activează în domeniul metrologiei legale”. 

 

4. Recunoaşterea certificatelor de etalonare şi buletinelor de verificare metrologică 

În perioada de referinţă au fost recunoscute: 

13 buletine de verificare; 

 

5. Gestionarea Fondului Naţional de documente normative 

În perioada de referinţă INM a realizat următoarele activităţi: 

 Au fost eliberate 2 DN. 

 Au fost actualizate 19  DN  

 Au fost actualizate: lista de documente normative din domeniul metrologiei legale a FNDN al INM. 

 
6. Activitatea Consiliului Tehnico Ştiinţific (CTŞ) al INM 

În perioada de referinţă au fost desfăşurate 2 şedinţe ale CTŞ, în cadrul cărora au fost discutate un şir de 

subiecte printre care: 

 Examinarea proiectelor reglementărilor de metrologie legală. 
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 Examinarea dosarelor referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare. 

 Înregistrarea temelor de comparare la nivel național. 

 Examinarea a diverse întrebări din domeniul metrologiei. 

 

7. Revista „Metrologie” 

Este în proces de editare nr. 2  al revistei pentru anul 2019.  

 Nr. de articole – 4; 

 Nr. de Hotărâri – 6; 

 Nr. de Ordine – 8. 

 

II. Metrologie aplicată 

1. Asigurarea uniformităţii şi trasabilităţii măsurărilor în Republica Moldova 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate următoarele (tabelul 2): 

Tabelul 2 

Nr. 

ord. 

Realizări efectuate Denumirea actului 

emis 

Numărul de 

unităţi emise 

1.  Etalonări ale etaloanelor de lucru şi mijloacelor 

de măsurare solicitate de beneficiari 

Certificat de etalonare 978 

2.  Etalonări ale etaloanelor de lucru şi mijloacelor 

de măsurare din dotarea laboratoarelor INM 

Certificat de etalonare 30 

3.  Verificări metrologice ale mijloacelor de 

măsurare supuse controlului metrologic legal 

Buletin de verificare 

metrologică 

23 

4.  Expertize metrologice ale mijloacelor de 

măsurare supuse controlului metrologic legal 

Raport de expertiză 

metrologică  

52 

 

2. Demonstrarea capabilităţilor de măsurare prin participare la comparări internaţionale 

multilaterale/bilaterale 

2.1. În perioada de raportare, INM participă la comparări regionale în cadrul COOMET şi în cadrul 

EURAMET. Etapele la care se află la moment comparările sunt prezentate în tabelul 3: 

Tabelul 3 

Nr. 

ord. 

Codificare Etapele de realizare a comparărilor 

Iniţiere Operaţii 

pregătitoare 

Realizare 

măsurări 

Prelucrare 

rezultate 

Expertizare 

rezultate 

Publicare 

CMC 

1.  544/RU/11        

2.  545/UA/11        

3.  555/AZ-a/12        

4.  589/UA/11        

5.  624/GE-/13        

6.  640/BY-a/14        

7.  641/BY-a/14        

8.  642/MD/14        

9.  665/UA/15        

10.  670/GE/15        

11.  671/GE/15        
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12.  677/BY/15        

13.  684/MD/16        

14.  686/MD/16        

15.  694/MD/16        

16.  704/RU/16        

17.  730/MD/17        

18.  736/RU/17        

19.  760/RU/18        

20.  766/GE/18        

21.  771/MD/18        

22.  775/RU/19        

23.  EURAMET Project 

1439 
       

24.  EURAMET.PR.K

6-2015 

       

25.  EURAMET 

project No. 1467 

       

 

2.2. Etapele derulării comparărilor sunt prezentate în tabelul 4: 

Tabelul 4 

Nr. 

ord. 

Codificare Denumirea comparării Etapa derulării 

comparării 

Note 

1.  544/RU/11 Comparări cheie regionale a 

etaloanelor naţionale a unităţilor 

de măsură a umidităţii gazelor. 

Temperatura punctului de rouă 

de la minus 50 °С până la +20 °С 

A fost transmis 

participanților 

protocolul tehnic spre 

coordonare   

Responsabil 

laboratorul pilot 

2.  545/UA/11 Comparare suplimentară în 

domeniu determinării volumului 

static a măsurătoarelor de volum 

Se realizează 

măsurările de către 

ceilalți participanți 

Responsabil 

laboratorul pilot 

3.  555/AZ-a/12 Comparări suplimentare 

COOMET în domeniul măsurării 

densităţii lichidelor 

A fost transmis raportul 

final al măsurărilor. Se 

aşteaptă datele 

preliminare 

(PreDraftA). 

 

4.  589/UA/11 Comparări suplimentare a 

etaloanelor naţionale a unităţii de 

măsură a presiunii relative în 

intervalul de la (1 ÷10) MPa 

Operaţii pregătitoare  

5.  624/GE-/13 Comparări a rezistenţelor 

electrice de valoare unică de 100 

Ω şi 100 kΩ  

A fost perfectat raportul 

măsurărilor şi transmis 

laboratorului pilot 

Măsurările la 

INM au fost 

realizate se 

aşteaptă raportul 

final. 

6.  640/BY-a/14 Comparări cheie în domeniu 

măsurării coordonatelor de 

culoare şi coordonatelor 

cromatice 

A fost perfectat raportul 

măsurărilor şi transmis 

laboratorului pilot 
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7.  641/BY-a/14 Comparări ale etaloanelor 

naţionale a unităţii kerma în aer 

şi a puterii kerma în aer pentru 

calităţile de iradiere roentgen, 

utilizate în dozimetrie şi 

radiologia de diagnostică 

Are loc prelucrarea 

rezultatelor ce au fost 

transmise de către 

participanții la 

comparare 

Laboratorul pilot 

BelGIM 

8.  642/MD/14 Compararea unităţilor de 

măsurare în domeniul etalonării 

termometrelor cu rezistenţă din 

platină 

Draftul A a fost 

coordonat în COOMET 

și transmis către BIPM 

Responsabil 

laboratorul pilot 

(INM) 

9.  665/UA/15 Comparări suplimentare 

bilaterale în domenii de măsurare 

a masei 

Au fost efectuate 

măsurările de către toți 

participanții. Se 

întocmește raportul 

final, draft A. 

Măsurările la 

INM au fost 

realizate 

10.  670/GE/15 Compararea greutăţilor etalon cu 

masa nominală de 100 mg, 5 g, 

50 g şi 1 kg 

Au fost efectuate 

măsurările de către toți 

participanții. Se 

întocmește raportul 

final, draft A. 

Măsurările la 

INM au fost 

realizate 

11.  671/GE/15 Etalonarea greutăţilor etalon, 

dezvoltarea softului electronic de 

prelucrare a datelor 

Iniţierea comparărilor  

12.  677/BY/15 Comparări cheie în domeniul 

măsurării forţei pentru intervalele 

de la 0 la 5000 N, de la 2 la 100 

kN, de la 1 la 500 kN, de la 10 la 

2000 kN 

Iniţierea comparărilor  

13.  684/MD/16 Compararea etaloanelor, debite 

gaze 

Are loc prelucrarea 

rezultatelor si 

pregătirea Draftului A 

Responsabil 

laboratorul pilot 

14.  686/MD/16 Comparări bilateral tensiunii în 

curent continuu 

Finalizată.  

Raportul final este 

aprobat de către 

președintele CT 1.3  

Raportul final 

este publicat pe 

situl BIPM. 

Expertizarea 

tabelelor CMC 

15.  694/MD/16 Comparare suplimentară în 

domeniul masei cu utilizarea 

etaloanelor cu valori nominale de 

100 g; 20 g; 1kg și 10 kg. 

Expertizarea 

rezultatelor. 

Responsabil 

laboratorul pilot 

(INM) 

16.  704/RU/16 Compararea etaloanelor naţionale 

a unităţii de măsură a 

temperaturii în punctul triplu al 

mercurului 

A fost transmise 

rezultatele măsurărilor 

la INM, precum și două 

termorezistențe către 

laboratorul pilot. 

 

 

17.  730/UA/17 Comparare pilot a transmitanţei 

spectral regulate în domeniu UV 

de la 200 nm pînă la 380 nm 

A fost perfectat raportul 

măsurărilor şi transmis 

laboratorului pilot 
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18.  736/RU/17 Absorbanţa difuză a mostrelor 

transparente 

A fost transmis raportul 

final al măsurărilor.  

Se aşteaptă datele 

preliminare 

(PreDraftA). 

 

19.  760/RU/18 Compararea cheie a etalonărilor 

naționale în domeniul debite 

lichide  

Iniţierea comparării  

20.  766/GE/18 Comparare suplimentară în 

domeniul volume mici 

Iniţierea comparării  

21.  771/MD/18 Compararea pilot în domeniul 

etalonării SPRT în punctele fixe 

de la punctul triplu al mercurului 

(-38,8344)˚C până la punctul de 

topire a galiului (29,7646)˚C. 

Iniţierea comparării  

22.  775/RU/19 Compararea pilot pentru 

determinarea conductivității 

electrolitice a soluțiilor de KCl 

de 25 S/m și 10 μS/cm 

Iniţierea comparării  

23.  EURAMET.PR.

1439-2018 

Compararea etaloanelor, debite 

lichide 

Au fost realizate 

măsurările şi expediate 

rezultatele măsurărilor 

laboratorului pilot 

pentru analiză 

Responsabil 

laboratorul pilot 

24.  EURAMET.PR.

K6-2015 

Comparări în domeniul 

măsurărilor transmitanţei 

A fost transmis raportul 

final al măsurărilor. Se 

aşteaptă datele 

preliminare 

(PreDraftA). 

 

25.  EURAMET 

project No. 1467 

EURAMET DOSEtrace 

supplementary comparison 

S-a înregistrat 

compararea 

suplimentară și au fost 

realizate măsurările de 

către laboratorul pilot 

Laboratorul pilot 

VINS 

 

3. Realizarea programului anual de activităţi referitoare la mentenanţa, cercetarea şi 

dezvoltarea BNE  

Tabelul 5 

Indicativ 

laborator 

Etaloane gestionate Nr. de etaloane
 

Nr. de verificări 

intermediare
 

Nr. de lucrări de 

mentenanţă 

LRI ETN 03-11 1 (20 componente) 2 12 

ER 4 - - 

LMMD ETN 09-15 8 (19 componente) 4 18 

ETN 13-17 4 (9 componente) - 4 

ER 3 1 8 

ETL 42 8 39 
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LMEFT ETN 01-12 1 (10 componente) - - 

ETN 04-12 1 (8 componente) - 3 

ETN 05-12 1 (2 componente) - - 

ETR 32-15 1 (3 componente) - 3 

ER 2 (5 componente) - 4 

ETL 37 3 6 

LMTU ETN 02-12 1 (21 componente) 20 16 

ETN 12-17 1 (3 componente 

umiditatea) 

3 3 

ER  1 (2 componente 

pirometria) 

3 3 

EL 25 18 12 

LMD ETN 06-15 1 (8 componente) 1 6 

ER 21 5 13 

EL 13 - 21 

LDV ETN 07-15 1 (16 componente) - - 

ETN 10-16 1 (21 componente) 4 4 

ER 1 (8 componente) 5 5 

EL - - - 

LMFC ETN 08-15 1(5 componente) - - 

ETN 14-17 1 (9 componente) 1 5 

ETN 11-16 1(2 componente) - 4 

ER 1(2 componente) - - 

 

Notă: Numărul de cercetări şi lucrări de mentenanţă depinde de complexitatea constructivă a etaloanelor 

şi componenţa lor tehnică (numărul de componente). 

 

Sunt în derulare 19 subiecte de cercetare ale stabilităţii în timp, reproductibilității și repetabilității 

rezultatelor măsurărilor, efectuate cu Etaloanele Naționale, planificate pentru anul 2019. 

 

4. Organizarea şi realizarea comparărilor naţionale cu laboratoarele desemnate pentru dreptul 

de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale. 

Tabelul 6 

Nr. 

ord. 

Codificare Denumirea comparării Starea la 

moment 

1.  MD/012/18 Verificarea metrologică a contoarelor de apă Efectuarea 

măsurărilor 

2.  MD/027/19 Verificare higrometrelor psihrometrice Efectuarea 

măsurărilor 

3.  MD/029/19 Verificare corectoarelor electrice de volum de gaz Efectuarea 

măsurărilor 

4.  MD/032/19 Verificarea metrologică a contoarelor statice trifazate de 

energie electrică activă și reactivă 

Efectuarea 

măsurărilor 

5.  MD/033/19 Etalonarea greutăților Finalizată 

31.05.2019 

6.  MD/034/19 Etalonarea termostatelor cu lichid  
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7.  MD/035/18 Verificarea metrologică a opacimetrelor (fummetrelor) Efectuarea 

măsurărilor 

8.  MD/036/19 Verificarea metrologică a termometrelor cu rezistență de lucru Operaţii 

pregătitoare 

9.  MD/037/19 Verificarea metrologică a contoarelor de gaz cu pereți 

deformabili 
Operaţii 

pregătitoare 

10.  MD/038/19 Verificarea metrologică a manometrelor cu contacte electrice Operaţii 

pregătitoare 

11.  MD/039/19 Etalonarea sitelor pentru cernere Operaţii 

pregătitoare 

 

5. Elaborarea şi revizuirea procedurilor de etalonare (PE) şi procedurilor de lucru (PL). 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate: 

5.1. Revizuite proceduri de etalonare, proceduri de lucru și instrucțiuni de lucru (tabelul 7): 

Tabelul 7 

Nr. 

ord. 

Codificare Denumirea procedurii Note 

1.  PE-3.2/10 Etalonarea comparatoarelor de masa  

 

III. Sistemul de management al calității (SMC) 

1. Audituri interne  

În perioada de referință a fost efectuat un audit planificat în laboratorul radiații ionizante LRI. Au fost 

depistate 2 neconformități și stabilite acțiuni corective care au fost acceptate. În prezent sunt efectuate lucrări 

pentru înlăturarea acestora. 

2. Evaluări externe 

În perioada de raportare a avut loc evaluarea LRI de către Agenția Națională de Reglementare a 

Activităților Nucleare și Radiologice în scopul de a obține certificatele de securitate și a Autorizației 

Radiologice pentru deținerea surselor de radiație ionizantă, în legătură cu expirarea acestora. 

3. Revizuirea documentației SMC  

În perioada de referința a fost revizuit e și aprobate procedurile generale: 

 PG-04 INM Echipamente (04.06.2019) 

 PG-05 INM Trasabilitate metrologică (04.06.2019) 

 PG-03 INM Facilități și condiții de mediu (14.06.2019) 

 PG-07 INM Analiza solicitărilor, ofertelor și contractelor (14.06.2019) 

 

4. Dezvoltare profesională (instruirea şi perfecţionarea personalului)  

Pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate următoarele instruiri (tabelul 8): 

Tabelul 8 

Nr. 

ord. 

Nr. de 

persoane 

instruite 

Numărul 

de 

zile 

Sursa de instruire și locul 

instruirii 

Domeniul instruirii 
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1.  12 1 DCFTA, INM, Chişinău, 

Republica Moldova  

Public Speaking 

2.  3 5 DCFTA, INM, Chişinău, 

Republica Moldova 

Calibration of pressure using different 

standards for different types of pressure 

(differential, absolute, relative) and 

different working environments (liquid, 

gaseous) 

3.  1 1 Contabil -Service, 

Chisinau 

Cu privire la declararea perioadelor de 

incapacitate temporara de munca dupa 

1 iulie  2019 in contecstul modificarilor 

operate in Legea nr. 289/2004 

4.  2 5 INM, Chişinău, Republica 

Moldova 

Metrologie Leglă. Metode de verificare 

metrologică a greutăților și aparatelor 

de cîntărit cu funcționare neautomată. 

5.  1 1 INM, Chişinău, Republica 

Moldova 

Corectitudinea completării 

înregistrărilor și corectarea greșelilor 

6.  3 5 DCFTA, INM, Chişinău, 

Republica Moldova 

Calibration of refractometrs 

7.  4 3 INM, Chişinău, Republica 

Moldova 

Verificarea metrological a dozatoarelor 

de volum 

8.  4 5 DCFTA, INM, Chişinău, 

Republica Moldova 

Realization of fixed points temperature 

and calibrations of Standard Platinum 

Resistance Thermometers(S.P.R.Ts) 

 

9.  3 5 DCFTA, INM, Chişinău, 

Republica Moldova 

Radioactivity measurements, gamma 

ray spectrometry and beta counting 

 

 

5. Colaborarea internațională 

În perioada de referință specialiștii INM au participat la ședințele Comitetelor Tehnice din Cadrul 

COOMET și EURAMET: 

1) Comitetul tehnic de calitate TC-Q EURAMET, Ljubliana, Slovenia 

2) Comitet tehnic Fotometrie și Radiometrie COOMET 1.7 

3) Comitetul tehnic COOMET 1.8 Fizico-Chimice, Sankt Petersburg, Federația Rusa 

4) Comitetul tehnic TC-F, EURAMET, Bern, Elveția 

5) 13-a ședință a Asambleei Generale  EURAMET, Boras, Suedia 
 

 

IV. Activităţi neprogramate realizate în perioada de referinţă 

1. În perioada de referinţă au fost realizate următoarele activităţi: 

 

1) Sunt în proces de aprobare la Ministerul Economiei și Infrastructurii - au fost efectuate modificări de 

îmbunătățire și traduse în limba rusă: 

- proiectul NML 3-XX:2019 „Măsuri de capacitate de servire. Procedura de verificare    

metrologică”. 
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-  proiectul NML 6-XX:2019 „Termometre cu infraroșu și pirometre. Cerințe tehnice și   

         metrologice. Procedura de verificare metrologică”. 

- proiectul NML 1-06:2019 „Receptoare ale sistemului satelitar de navigaţie globală GNSS.  

         Procedura de verificare metrologică”. 

- proiectul PML 1-XX:2019 „Măsurarea dimensiunilor vehiculelor în circulaţie pe drumurile 

publice”. 

 

2) Sunt finalizate și vor fi înaintate spre aprobare în ordinea stabilită: 

- proiectul: NML 09-XX:2019 „Analizatoare pentru gaze de eșapament. Procedura de 

verificare metrologică”. 

- proiectul: NML 01-XX:2019 „Tije metrice. Procedura de verificare metrologică”. 

- proiectul: NML 05-XX:2019 „Spectrometre cu emisie atomică. Cerințe tehnice și 

metrologice. Procedura de verificare metrologică”. 

  

3) Sunt în proces de elaborare: 

- proiectul: NML X-XX:2019 „Rulete și panglici de măsurare. Procedura de verificare 

metrologică”. 

- proiectul: NML X-XX:2019 „Rigle gradate. Procedura de verificare metrologică”. 

 

2. Corespondenţa cu autorităţile administraţiei publice şi  persoanele juridice şi fizice  

În perioada de referinţă de către specialiştii INM au fost perfectate răspunsuri la solicitările parvenite, 

consultări și adresări, pe diverse teme din domeniul metrologiei legale şi aplicate. 

3. Supravegherea Organismului de Certificare Produse din cadrul INM – OCP-INM. 

 

În perioada de referinţă OCP-INM a fost supus procedurii de supraveghere de către MOLDAC. 

 

4. Evaluarea sistemului de management OCP-INM în cadrul proiectului DCFTA 

 

În perioada de referinţă OCP-INM a fost evaluat în cadrul proiectului DCFTA. 

 

5. Evaluarea conformității mijloacelor de măsurare 

Pe parcursul perioadei de raportare au fost efectuate următoarele activități (tabelul 2): 

                                                                                                                                                          Tabelul 9 

Nr. 

ord. 

Lucrări efectuate Denumirea actului 

emis 

Numărul de 

acte emise 

1 Evaluarea conformității aparatelor de 

cântărit cu funcționare neautomată 

(modulul B) 

 

Certificat de examinare CE de tip 1 

2 Evaluarea conformității aparatelor de 

cântărit cu funcționare neautomată 

Certificat de conformitate cu 

tipul 

2 
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(modulul F) 

 

 

6. Participarea la evaluarea competenței laboratoarelor de verificări metrologice la solicitarea 

MOLDAC 

2 persoană/6 zile – mase și mărimi derivate; 

1 persoană /2 zile – mărimi electromagnetice; 

1 persoană /2 zile – mărimi dimensionale; 

1 persoană /4 zile – domeniul debite; 

1 persoană/1 zi – domeniul fizico-chimice. 

 

V. Informația privind formularele buletinelor de verificare eliberate Laboratoarelor de Verificări 

Metrologice: 

Tabelul 10 

Nr. Entitatea Indicativ Data comenzii Cantitate Numere Data 

livrării 

1 INM I 10.01.2019 500 000001-000500 15.03.2019 

       

2 CMAC C 25.05.2018 100000 0204001 -0304000 04.06.2018 

    B 25.05.2018 15000 0075001 - 0090000 04.06.2018 

   13.03.2019 10000 090001-100000 04.04.2019 

   08.05.2019 10000 100000 -110000 14.05.2019 

    30000 110000 - 140000  20.005.2019 

  L 26.05.2018 10000 0021001- 0031000 04.06.2018 

         

3 Tehlab 

Service SRL 

T 02.03.2018 100000 0670001-0770000 02.04.2018 

     16.07.2018 10000 0770001 - 0870000 16.08.2018 

   15.01.2019 20000 0870001 - 0890000 11.02.2019 

    10000 0000001 - 010000 09.04.2019 

    70000 010001-T 080000 23.04.2019 

       

4 A.I.F. Etalon 

SRL 

E 19.02.2019 500 000001-000500 01.03.2019 

   22.05.2019 500 000501 - 001000 29.05.2019 

       

5 Metronlab 

SRL 

M 24.03.2017 10000 0070001-0080000 03.04.2017 

     28.07.2017 20000 0080001-0100000 15.08.2017 
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