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Institutul Național de Metrologie
Vitalie DRAGANCEA, 

 Director General

Republica Moldova se află în procesul de creare a unui mediu favorabil pentru dezvoltarea economiei na-
ţionale. Căutările surselor de inspiraţie sînt orientate spre aşa numitele ”economii de piaţă”, deseori înţelese 
ca modele bazate pe piaţa liberă cu elemente de autoreglementare. 

De fapt, un model economic de succes nu neapărat este liber de orice intervenţie a statului (prin instituţiile 
sale), ci o combinaţie inteligentă de intervenţii a statului şi piaţă liberă.

În acest sens statul trebuie să deţină instituţii inteligente, care să fie în capacitate să stimuleze dezvoltarea 
pieţei şi economiei.

PROBLEME SPECIFICE PROCESULUI DE IMPLEMENTARE A PRACTICILOR 
EUROPENE  DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

TRANSFORMARE

Republica Moldova a început constituirea infras-
tructurii naționale a calității după design–ul statelor 
membre ale Uniunii Europene, la începutul anilor 
2000. Activitățile realizate pe parcursul acestor ani au 
o importanță deosebită, și cel mai bine înțeleg asta 
cei care s-au aflat ”în interiorul” proceselor.

Au fost acumulate primele experiențe naționale 
în organizarea și realizarea proceselor de evaluare a 
conformității. Primele experiențe în organizarea și re-
alizarea procedurii de acreditare. Au fost puse bazele 
”culturii calității”.

În anii 2012 – 2013 a urmat reorganizarea insti-
tuției responsabile la nivel național de activitățile de 
standardizare și metrologie. A fost realizată libera-
lizarea pieței serviciilor de verificare metrologică în 
rezultatul căreia au apărut primele companii private 
prestatoare de asemenea servicii. Pe acest segment 
am depășit în evoluție mai multe state membre UE.

Relativ recent au fost constituite Institutul Național 
de Metrologie, Institutul Național de Standardizare și 
organismul național de acreditare Moldac, în calitate 

de instituții publice. Toate trei instituți au finanțare 
din bugetul public și statut care le oferă autonomia 
necesară pentru realizarea calitativă a activităților.

Ceva mai devreme a fost constituită Agenția pen-
tru Protecția Consumatorului, pe baza unei structuri 
vechi, ”născută” în perioada sovietică.

Acțiunile enumărate sînt adevărate ”mișcări tec-
tonice”, care schimbă definitiv filozofia activităților 
de asigurare a calității. Este necesar ca administrațiile 
instituțiilor noi-formate să conștientizeze că, eficiența 
și calitatea activității lor vor avea impact direct asupra 
siguranței consumatorului, adică a fiecărui cetățean, 
și a competitivității producătorilor autohtoni.

SENSIBILITĂŢI

Sarcinile care stau în fața instituțiilor componente 
ale infrastructurii naționale a calității sunt complexe 
și realizarea lor depinde în mare măsură de coope-
rarea inter – instituțională. Constituirea unui sistem 
sigur de evaluare a conformității produselor, fără 
concentrarea celor mai bune experiențe din dome-
niul standardizării și metrologiei, este imposibilă. Nu 
doar cu ei, dar nici într-un caz fără ei! 
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E adevărat că fiecare instituție are zona ei de res-
ponsabilitate directă. În particular, misiunea admin-
strației responsabile de organizarea proceselor de 
acreditare este atragerea în procesele de evaluare a 
celor mai experimentați, instruiți și responsabili spe-
cialiști. Să asigure autonomia echipelor de evaluare. 
Să verifice imparțialitatea lor. Să asigure condiții ne-
discriminatorii pentru solicitantul acreditării. Să asi-
gure accesul liber la politicile de acreditare și unifor-
mitatea aplicării lor.

Activitatea de evaluare a conformității solicită an-
trenarea celor mai bune experiențe din practic toate 
domeniile de activitate umană. 

Şi atunci ce competențe trebuie să dețină cei care 
evaluează organismele de evaluare a conformității? 
Cine le apreciază competențele lor și după care crite-
rii? Cum poate fi prevenit fenomenul auto-aprecierii 

competențelor? Pe cît de importantă pentru organis-
mul de acreditare este încrederea beneficiarilor, au-
torităților și în genere a societății?

Este evident că una din direcțiile prioritare, pe 
care urmează să-și concentreze atenția componente-
le infrastructurii naționale a calității, este comunica-
rea și cooperarea inter – instituțională.

SOLUŢII

E necesar de trecut de la practica de ”separare” 
instituțională la ”joc de echipă”. De la închidere insti-
tuțională, la atragerea experiențelor și capacităților 
instituțiilor partenere. 

”Jocul de echipă” este piatra de temelie a Uniunii 
Europene. Iar spiritul de echipă le permite statelor 
membre să confrunte provocările globale și regionale.

Ministerul Economiei
Politici, reglementări,

norme, criterii 
de evaluare

a eficienței și  
utilității instituțiilor

INM INS

u.m. uniforme și trasabile, 
experiențe și tehnici de măsurare 

sigure, proceduri și metode de 
realizare a măsurilor, comparări 

inter-laboratoare

standarde, cerințe față  
de produse și servicii

OEC

APC

supravegherea pieței,
inspecție

evaluare, acreditare,  
credibilitate și siguranță

Moldac

Consumatori/
operatori economici

produse și servicii conforme, 
calitative și sigure

piață sigură cu condiții 
de competiție oneste
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Normele europene pe lîngă formulări conțin spiri-
tul uniunii europene, precum normele internaționa-
le conțin spiritul unirii tuturor statelor într-un spațiu 
unic. Pentru transpunerea lor corectă și obținerea 
rezultatelor așteptate, este necesară înțelegerea spi-
ritului acestor norme. Interpretarea selectivă a pre-
vederilor normelor ”deformează” rezultatul, și el nu 
mai este cel așteptat.

Urmează să învățăm să ”jucăm în echipă” și să ex-
cludem practica interpretării ”confortabile” a norme-
lor europene și internaționale. 

Să presupunem pentru o clipă că fiecare obține 
dreptul de a interpreta ”confortabil” o normă. Care 
va fi rezultatul? 

Nu va mai exista un spațiu unic reglementat de 
același set de norme. Vor exista multe sute sau chiar 
mii de mini-spații, reglementate de norme separate. 
Spații mici. Cu bariere reciproce. Cu contradicții per-
manente. În așa condiții nu pot fi dezvoltate modele 
economice competitive. 

Uniunea Europeană este un spațiu reglementat 
de norme unice acceptate de toate statele membre. 
Efortul de formare a acestui spațiu a meritat. Azi 
zona Uniunii Europene, posibil, este cea mai atractivă 
pentru viață. Este o zonă în care oamenii și produ-
sele circulă liber. Calitatea vieții din UE este factorul 
de atracție pentru oamenii din toate colțurile lumii. 
Chiar dacă afacerea lor se află în Federația Rusă, Ka-
zahstan sau Moldova oamenii merg în vacanță și la 
cumpărături, își păstrează rezervele și se odihnesc 
în UE. Şi dacă despre un produs se spune că provine 
din UE – asta instant îl califică drept unul de calitate. 
Anume libertatea și calitatea vieței europene sunt va-
loarea principală a Uniunii Europene.

PRINCIPII DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII

O condiție obligatorie pentru constituirea unei 
infrastructuri naționale a calității funcționale, este 
capacitatea conducătorilor instituțiilor componente 
de a evalua obiectiv realitățile. Orice auto-amăgire 
deformează realitatea, iar auto-aprecierea este o au-
to-amăgire.

Constituirea și implementarea unei culturi noi 
solicită deschidere pentru schimbare. Instituțiile de 

stat, asemeni celor private, trebuie să urmărească 
scopul să fie utile societății. 

Constituirea culturii calității în mediul de afaceri 
și societate e posibilă numai prin antrenarea în pro-
cesele conexe acreditării și evaluării conformității a 
unor oameni deosebiți, care sunt ”valori adevărate” 
pe  domeniile lor de competență și dețin calități per-
sonale deosebite.

       Procesul de acreditare presupune și evaluarea 
competenței echipei organismului acreditat, respec-
tiv evaluatorul trebuie să dețină cunoștințe cel puțin 
nu mai modeste decît cel supus evaluării.

Suplimentar evaluatorul trebuie să fie o persoană 
obiectivismul căreia este incontestabil. Evaluatorul 
trebuie permanent să învețe, să cunoască noutățile 
din domeniul de specialitate. 

Fundamentul unui organism de acreditare o con-
stituie lista evaluatorilor și experților, care realizează 
procesul de evaluare. Această listă reprezintă ”va-
loarea” organismului. Dacă lista de experți provoacă 
respect, și calitățile oamenilor prezenți în ea nu sunt 
contestate, atunci și competența organismului nu 
este pusă la îndoială.

Acreditarea este platforma care trebuie să con-
centreze cele mai bune experiențe din fiecare dome-
niu. Experiențe autentice, nu auto-definite. Experien-
țe recunoscute, nu auto-proclamate.

Organizarea și realizarea procesului de acreditare 
trebuie să fie caracterizate de transparenţă, previzi-
bilitate, imparţialitate și echidistanţă.

Organismul de acreditare trebuie să cîștige încre-
derea beneficiarilor serviciilor de acreditare, a auto-
rităților publice și a consumatorilor. 

Acreditarea este o acțiune complexă și respon-
sabilă, și are misiunea de a stimula dezvoltarea ca-
litativă a organismelor de evaluare a conformității 
în particular, și încurajarea investițiilor în calitate în 
general. 

În prezent putem constata ferm că în Republi-
ca Moldova au apărut experți veritabili pe mai 
multe domenii de activitate, și procesul de ”pro-
ducere” a experților continuă permanent. Asta 
înseamnă că organismul național de acreditare 
nu va avea deficit de capacitate, în cazul în care 
o va căuta.
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Rezumat: Rolul măsurărilor precise a temperaturii se datorează faptului că temperatura este una 
dintre mărimile cele mai des măsurate în industrie, medicină, meteorologie precum şi 
în viaţa de zi cu zi, precizia şi trasabilitatea măsurărilor efectuate afectând nemijlocit 
multe aspecte ale business-lui, cum ar fi procesarea şi prelucrarea materialelor, efici-
enţa energetică, diagnostica medicală şi siguranţa alimentelor. În societate mai puţin 
este cunoscut însă faptul că temperatura are şi un rol deosebit în realizarea în practică 
a multor etaloane primare ale Sistemul Internaţional de Unităţi SI. Dacă pentru unele 
etaloane contribuţia temperaturii este vizibilă, atunci pentru alte etaloane rolul şi im-
portanţa ei este mai dificil de apreciat.

Abstract: The accurate temperature measurements are done because the temperature is one of the 
most common unit  measured in industry, medicine, meteorology and in everyday life, 
accuracy and traceability of measurements directly affecting many aspects of business 
like processing and treatment of materials, energy efficiency, medical diagnostics and 
food safety. In society, however, is less known that temperature has a significant role in 
the realization of many primary standards of the International System of Units SI. For 
some standards the contribution of temperature is visible, for other standards the role 
and importance of temperature is difficult to assess.

Cuvinte cheie: Sistem Internaţional de Unităţi, temperatură, redefinirea unităţilor SI, constante fun-
damentale.

Keywords: International System of Units (SI), temperature, redefinition of SI units, fundamental con-
stants.

Institutul Național de Metrologie
Constantin BORDIANU,

Director metrologie aplicată

e-mail: bordianuc@gmail.com
metrologie@metrologie.md 

tel. (+ 373 22) 903 103

CONTRIBUŢIA ŞI ROLUL TEMPERATURII ÎN REALIZAREA ETALOANELOR 
PRIMARE ALE UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ SI
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INTRODUCERE

Este bine cunoscut că un număr mare de discipli-
ne științifice și chiar profesii pretind la „dreptul” de a 
fi considerate cele mai vechi. Printre ele metrologia 
(evident nu după denumire, care a apărut relativ re-
cent, ci după conținut) are tot dreptul să se regăseas-
că în această listă pe una dintre pozițiile de vârf. 

Acesta se datorează faptului că umanitatea, a 
început să se ocupe de problemele, care în prezent 
noi le atribuim ca sarcini metrologiei (fie legale sau 
aplicate), încă de la etapa apariției primelor civilizații, 
primelor state, atunci când a început să se dezvolte 
comerțul, când a apărut necesitatea de a îndeplini 
mari lucrări colective (construcția sistemelor de iriga-
re, fortificațiilor de apărare, drumurilor), de a înarma 
armate mari cu muniții cu aceleași caracteristici. Cu 
alte cuvinte, metrologia a apărut atunci când a apărut 
necesitatea acțiunilor coordonate a diferitor oameni, 
de regulă aflați la distanțe mari unul de altul. 

Nu mai puțin importantă, chiar vitală, pentru orice 
stat era necesitatea de a utiliza aceleași unități pen-
tru impozite și tributuri, ceea ce a condus, inclusiv, la 
apariția metodelor legalizate de măsurare și a măsu-
rilor naționale, în primul rând a lungimii, volumului 
și masei.

În toate timpurile, începând cu antichitatea, erau 
persoane care conștientizau importanța asigurării 
uniformității măsurărilor și necesitatea introducerii 
în știință a rezultatelor obținute pe cale experimen-
tală, și care puteau pe drept cu sute de ani până la  
D.I. Mendeleev, să afirme faptul că: ştiinţa se începe 
acolo unde se încep măsurările. Anume acești savanți, 
voluntar sau involuntar, au și pus bazele metrologiei.

După cum este cunoscut, metrologia este știința 
care oferă cunoștințe asupra mărimilor fizice, cu re-
ferire la valoarea lor, și se aplică la toate fenomenele 
observabile, cu atât mai bine cu cât aceste fenomene 
sunt mai exact cunoscute, deoarece o măsurare este 
cu atât mai precisă cu cât mărimea care formează 
obiectul ei este mai bine definită.

Aprofundarea cunoașterii fenomenelor fizice și a 
proceselor tehnologice a dus la elaborarea unui nu-
măr impunător de metode de măsurare, în cadrul 
cărora s-a dezvoltat o mare varietate de mijloace de 
măsurare. Acest lucru a fost posibil datorită caracte-
rului special al metrologiei în raport cu celelalte ști-
ințe, în care ei  i-a revenit rolul de „intra-știință” sau 
știință interdisciplinară.

Așa cum metrologia are rolul său special în ra-
port cu alte științe, tot așa și temperatura (mai bine 
zis unitatea de temperatură) deține un rol specific 
în Sistemul Internațional de Unități SI, adoptat de 
Conferința Internațională de Măsuri și Greutăți 

(CGPM), fiind una dintre cele șapte unități SI fun-
damentale.

Influența temperaturii asupra altor unități de mă-
sură, se datorează atât fenomenelor fizice ce stau la 
baza realizării acestor unități, cât și datorită faptului 
că etaloanele de regulă sunt compuse dintr-un set de 
echipamente ce realizează unitatea, asigură achiziția, 
transmiterea și prelucrarea informației despre mări-
mea unității de măsură.

ROLUL TEMPERATURII ÎN SISTEMUL 
INTERNAŢIONAL DE UNITĂŢII SI

Sistemul Internațional de Mărimi, este un ansam-
blu de mărimi fundamentale și mărimi derivate. Mă-
rimile fundamentale sunt alese prin convenție, astfel 
încât nici una să nu poată fi exprimată în funcție de 
celelalte. Ele sunt considerate ca fiind independente 
deoarece o mărime fundamentală nu poate fi expri-
mată ca un produs al puterilor altor mărimi funda-
mentale (1.4 din VIM). 

Unitățile fundamentale SI, sunt unități de măsură 
adoptate de asemenea prin convenție pentru mări-
mile fundamentale, fiecărei mărimi, fiindu-i atribuită 
doar o singură unitate fundamentală (1.10 VIM). 

Apare însă o întrebare firească: în realitate unități-
le fundamentale sunt total independente?

Dacă analizăm mai profund, atunci răspunsul nu 
va fi  unul afirmativ. Drept argumentări pot servi ur-
mătoarele exemple:

Metrul. În 1889, lungimea metrului se determina 
„la temperatura de zero exprimată în grade normale, 
a scalei, primite pentru serviciul internațional de mă-
suri și greutăți”. La acea etapă,  fiecare prototip, era 
dotat cu termometre speciale pentru determinarea 
temperaturii prototipului. De asemenea era necesa-
ră  determinarea coeficientului de dilatare termică. În 
prezent, metrul este strâns legat de altă unitate fun-
damentală – secunda.

Amperul. Reprezintă cea mai „dificilă” din punct 
de vedere a independenței unitate fundamentală. Pe 
durata evoluției, toate rezoluțiile BIPM, indicau de-
terminarea Amperului, fie prin unitățile de masă și 
timp (1893), fie (în prezent) prin unitatea de lungime, 
metru, prin intermediul căreia este legat deci și cu 
secunda. Prin intermediul unității derivate, Newton,  
Amperul are tangență și cu unitatea fundamentală de 
masă.

Chiar și unitatea de temperatură, Kelvin, deși poa-
te fi considerată „independentă” față de celelalte uni-
tăți, are totuși unele semne de întrebare (figura 1).

1. În primul rând, pentru determinarea tempera-
turii termodinamice, se utilizează termometre cu gaz 
sau acustice, valorile unității fiind determinate după 
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rezultatele măsurării fie a presiunilor mici, fie a altor 
mărimi, măsurate nemijlocit.

2. În al doilea rând, toți consumatorii se folosesc 
de scările practice de temperatură (SIT-90), în care 
cele mai des utilizate mijloace de măsurare sunt 
termometrele cu rezistență din platină. Reiese că în 
acest caz, măsurarea valorilor de temperatură se re-
duce la măsurarea mărimilor electrice.

REALIZAREA UNITĂŢII DE TEMPERATURĂ, 
KELVIN ŞI A SCALEI INTERNAŢIONALE  

SIT – 90 

Unitatea de temperatură, Kelvin, conform scalei 
termodinamice, reprezintă fracțiunea 1/273,16 din 
temperatura termodinamică a punctului triplu al apei 
(temperatura de echilibru dintre fazele solidă, lichidă 
și gazoasă). Realizarea unității de măsură se efectu-
ează în două etape.

La prima etapă, utilizând un vas similar cu vasul 
Dewar, se realizează punctul triplu al apei, cu o incer-
titudine standard tip A, de 0,2 mK.

Următoarea etapă constă în primirea valorii unită-
ții, egale cu 1/273,16 K părți a temperaturii punctului 
triplu al apei. Pentru aceasta se utilizează instalații, 
numite termometre cu gaz.

Principiul de funcționare a termometrelor cu gaz 
se bazează pe faptul că temperatura gazului ideal re-
prezintă un parametru de stare, și se modifică în con-
formitate cu legea:

                          
Rm

T
VP

T
VP ⋅=⋅=⋅

µ2

22

1

11  (1)

 unde: P, V, T – presiunea, volumul și respectiv 
temperatura gazului; R – constanta molară a gazului; 

m – masa gazului; µ – masa molară.
Amplasând recipientul cu gaz în vasul cu tempe-

ratura punctului triplu al apei, se poate de fixat pa-
rametrii de stare a gazului (P, V, T). Apoi recipientul 
se amplasează în termostat cu altă temperatură și se 
măsoară fie presiunea la V = constant, fie volumul la 
P = constant. După variația presiunii sau volumului, 
se poate determina orice temperatură, ce diferă de 
temperatura punctului triplu al apei.

În realitate crearea scalei de temperatură, pe baza 
termometrului cu gaz, reprezintă o procedură destul 
de costisitoare și complicată. Acestea sunt cele mai 
precise, dar totodată, și cele mai dificile măsurări, și 
sunt realizate doar de câteva institute de metrologie 
din lume. Principala dificultate constă în evaluarea 
precisă a neconcordanței dintre gazul real și cel ideal.

Metoda alternativă realizată în practică la nivel in-
ternațional, este bazată pe puncte fixe și termometre 
de interpolare. Diferența dintre Scala Internațională 
de Temperatură (SIT – 90) valabilă în prezent și scala 
termodinamică nu depășește 1 ... 3 mK. 

Realizarea SIT – 90 se efectuează cu o incertitudi-
ne tip A cuprinsă între 0,00005 K și 0,002 K (în inter-
valul de temperaturi de la 0,01 °C până la 961,78 °C) 
ceea ce satisface în totalitate cerințele de exactitate 
înaintate.

În procesele de globalizare rolul uniformizării mă-
surărilor este unul decisiv și poate fi asigurat doar prin 

Figura 1. Sistemul Internațional de Unități SI

Este bine cunoscut faptul că temperatura este una 
dintre mărimile cele mai des măsurate în industrie, 
medicină, meteorologie precum și în viața de zi cu zi. 
Precizia și trasabilitatea măsurărilor efectuate afectea-
ză nemijlocit multe aspecte ale business-lui, cum ar fi 
procesarea și prelucrarea materialelor, eficiența ener-
getică, diagnostica medicală și siguranța alimentelor. 

Mai puțin însă este cunoscut faptul că tempera-
tura are un rol deosebit și în realizarea în practică a 
multor etaloane primare ale Sistemul Internațional 
de Unități SI.

Analizând etaloanele unităților SI create în diver-
se state, se poate ușor observa influența asupra lor 
a temperaturii sau variațiilor de temperatură. Dacă 
măsurările reprezintă unica modalitate de obținere 
a informației cantitative despre mărimile ce caracte-
rizează obiectele fizice, despre fenomenele și proce-
sele fizice – atunci contribuția temperaturii este una 
semnificativă, iar uneori decisivă în foarte multe din 
aceste fenomene sau procese și poate fi atât benefi-
că, de exemplu la obținerea și menținerea fenome-
nului sau procesului (realizarea etalonului primar de 
tensiune electrică în curent continuu pe baza efectu-
lui Josephson), cât și în unele cazuri - negativă, con-
ducând la necesitatea întreprinderii unor măsuri de 
minimizare a influenței ei.
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realizarea corectă a etaloanelor unităților SI, compa-
rarea lor precum și asigurarea diseminării corecte și 
credibile a unităților de măsură. 

În prezent, Etalonul Național al unității de tempe-
ratură ETN 02:2012, creat de Institutul Național de 
Metrologie, reprezintă primul etalon național al Mol-
dovei care a căpătat recunoaștere internațională. 

Performanța dată a fost posibilă datorită:
cercetărilor continui a tuturor echipamentelor 

componente a etalonului național;
îmbunătățirii procedurilor de preluare, conserva-

re și diseminare a unității de măsură;
participării la comparările organizate în cadrul or-

ganizației regionale de metrologie COOMET.
Toți acești pași au condus la aprecierea pe larg a 

succeselor obținute de laborator, și în final  la recu-
noașterea echivalenței unității pe care o realizează.

CONTRIBUŢIA TEMPERATURII ÎN 
REALIZAREA ÎN PRACTICĂ A ETALOANELOR 

UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ

Realizarea în practică a etaloanelor primare a 
unităților fundamentale SI, necesită în sine multe re-
surse tehnice, științifice, umane și nu în ultimul rând 
mari investiții financiare.

Complexitatea tehnico-științifică a etaloanelor se 
datorează în multe cazuri realizării condițiilor de apa-
riție a unor efecte și fenomene și minimizării influ-
enței factorilor perturbatori. În multe cazuri, anume 
temperatura reprezintă factorul care necesită a fi cer-
cetat, reglat sau diminuat. 

Contribuția temperaturii în realizarea etaloanelor 
unități SI, este una semnificativă pentru multe eta-
loane, atât a unităților fundamentale, cât și a celor 
derivate. Drept exemplu vor fi analizate doar câteva 
etaloane primare a unor unități SI fundamentale. Im-
portant este și rolul temperaturii în formarea costuri-
lor finale a multor etaloane, componenței lor, precum 
și a dimensiunilor. Acest lucru poate fi ușor observat 
cunoscând componența etaloanelor, dimensiunile lor 
și compararea între elementele ce realizează unitatea  
și diferite obiecte utilizate pe larg.   

ROLUL TEMPERATURII ÎN REALIZAREA 
ETALONULUI PRIMAR DE TENSIUNE 
ELECTRICĂ ÎN CURENT CONTINUU

Efectul Josephson este folosit în cele mai impor-
tante institute naționale de metrologie din lume pen-
tru realizarea etalonului primar al unității de tensiune 
electrică. 

Acest etalon se bazează pe efectul teoretic desco-
perit în anul 1962 de Brian Josephson, care constă în 
expunerea unei joncțiuni de tipul SIS (Nb/AlOx/Nb) la 
o radiație electromagnetică de frecvență f. Ca urmare 
apar trepte cuantificate de tensiune, ce pot fi descri-
se de relația:

             
V

K
nf

n

J

=  (2)

unde:
n – numărul de trepte; KJ – constanta Josephson, 
(KJ = 2e/h); e – este sarcina elementară;
h – constanta Planck
Ulterior prin consens internațional, cu o incertitu-

dine standard relativă de 4 x 10-7 s-a atribuit valoarea 
acestei constante ca fiind egală cu:

KJ-90 = 483 597,9 GHz/V.

Pentru realizarea în practică a instalațiilor bazate 
pe efectul Josephson, este necesară  luarea în con-
siderație a mai multor factori, ce apar ca urmare a 
complexității instalației precum și a condițiilor de 
funcționare. 

Unul dintre cei mai dificili în realizare factori, 
îl reprezintă temperatura foarte joasă de 4,2 K  
(–269 °C) la care trebuie sa ajungă joncțiunea aflată 
în cryocooler, adică temperatura Heliului lichid la pre-
siune normală. 

Înainte de a începe procesul de răcire, sunt nece-
sare conexiuni speciale între componentele cryoco-
oler și celelalte componente ale instalației. De ase-
menea este necesară o monitorizare permanentă a 
temperaturii și presiunii din cryocooler pe o durată 
îndelungată de timp (aproximativ 3 ore pentru a 
ajunge la presiunea de operare: ≤ 1 x 10-3 mbar).

După pornirea compresorului se așteaptă încă 
aproximativ 5 ore pentru a se ajunge la temperatura 
de operare de cca 4,2 K, se înregistrează curentul cri-
tic (cca 105 µA), după care se poate începe procesul 
de măsurare.

Importanța temperaturii în realizarea etalonului 
primar al tensiunii electrice, are deci un rol esenți-
al atât în realizarea efectului Josephson (efectul se 
produce numai în condiții de supraconductibilitate, 
joncțiunea necesitând plasarea într-un mediu de 
temperatură foarte joasă de 4,2 K), cât și unul cri-
tic în siguranța funcționalității sistemului. De aceea 
pe toată durata măsurărilor are loc monitorizarea a 
trei parametri de sistem: temperatura, presiunea și 
curentul critic, care trebuie măsurați și monitorizați 
permanent pentru a asigura buna funcționare a sis-
temului.
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Figura 2. Schemă integrală cu 14 000 de treceri 
Josephson, conectate în serie pentru generarea unei 
tensiuni nominale de 14 V. Dimensiuni comparative.

ROLUL TEMPERATURII ÎN REALIZAREA 
ETALONULUI PRIMAR AL INTENSITĂŢII 

ELECTRICE ÎN CURENT CONTINUU

O contribuție similară o are temperatura și în re-
alizarea etaloanelor primare a intensității electrice în 
curent continuu. De exemplu: etalonul primar al Fe-
derației Ruse (dat în exploatare în 1992) este compus 
din componente ce realizează unitatea de măsură, și 
comparator, ce asigură achiziționarea și transferul in-
formației despre valoarea unității realizate. Ambele 
părți componente ale etalonului sunt termostate în 
Heliu lichid (4,2 K). 

Schema integrală, în cazul dat, constă din trei jonc-
țiuni în care se realizează efectul Josephson conecta-
te în serie și o rezistență R = 1 Ω. Valoarea rezistenței 
este preluată de la etalonul rezistenței electrice în cu-
rent continuu, ce constă dintr-o instalație bazată pe 
efectul cuantic Hall.

Atât tensiunea electrică, realizată pe baza efectu-
lui Josephson, cât și rezistența electrică, realizată pe 
baza efectul cuantic Hall, fiind legate de constantele 
fundamentale, au condus la o îmbunătățire substan-
țială a măsurărilor electrice la nivel mondial, îmbu-
nătățire care implică necesitatea realizării, menținerii 
și monitorizării, exacte, atât a temperaturii, cât și a 
variațiilor de temperatură.

Figura 3. Etalon pe baza efectului Hall, utilizat 
pentru diseminarea unității de rezistență electrică.

ROLUL TEMPERATURII ÎN REALIZAREA 
ETALONULUI PRIMAR AL UNITĂŢII DE MASĂ

În prezent prototipul internațional al kilogramu-
lui, ce se păstrează la Biroul de Măsuri și Unități din 
Sèvres, reprezintă un cilindru cu diametrul și înălți-
mea de 39 mm din aliaj de platină și iridiu (90 % pla-
tină și 10 % iridiu).

Figura 4. Prototipul etalonului de masă

Încă din start în 1795, kilogramul, avea în definiția 
sa contribuția temperaturii, fiind definit ca masa unui 
decimetru cub (1 dm³) de apă distilată la temperatu-
ra de 4 °C (adică la temperatura la care apa are cea 
mai mare densitate), și presiunea atmosferică nor-
mală (101,325 kPa). 

Luând în considerație faptul că multe unități SI, 
printre care și patru din cele șapte unități fundamen-
tale, sunt determinate cu luarea în considerație a ki-
logramului, stabilitatea sa în timp este critică pentru 
asigurarea uniformității măsurărilor. Asigurarea cali-
tativă a stabilității în timp, poate fi realizată doar prin 
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menținerea unor condiții speciale de păstrare, prin-
tre care un rol important îi revine temperaturii.

Rolul temperaturii, în realizarea unității de masă, 
poate fi și unul indirect, cum este la determinarea 
densității greutăților etalon. În cazul când densita-
tea greutății se determină la temperatura diferită de  
20°C,  (de exemplu 23°C), valoarea este necesar de a 
fi recalculată pentru temperatura de 20°C, utilizând 
coeficientul de dilatare termică a materialului γ. 

            
t t t t1ref mas mas ref$ $t t c= + -^ ^ ^h h h6 @  

 (3)

În procesul de diseminare a unității de masă, 
stabilizarea termică este foarte importantă, și influ-
ențează, atât comparatoarele de masă, cât și însăși 
greutățile. De exemplu, pentru minimizarea incerti-
tudinii de măsurare, la etalonarea greutăților de clasa 
E1, variația temperaturii nu trebuie să depășească 0,3 
°C în decurs de 12 ore, ceea ce implică necesitatea 
dotării laboratoarelor de etalonări cu echipamente 
sofisticate de creare și menținere a condițiilor stricte 
de mediu.

ROLUL TEMPERATURII ÎN REALIZAREA 
ETALONULUI PRIMAR AL UNITĂŢII 

INTENSITĂŢII LUMINOASE

Baza Etalonului primar a unității intensității lumi-
noase, Candela, o constituie celula de „corp negru”, 
care constructiv, reprezintă două conducte coaxiale 
din carbură de niobiu, amplasate în camera de vid a 
emițătorului. Curentul electric ce parcurge succesiv 
conductele, o încălzește pe cea interioară, până la 
temperatura de 2700 K. Radierea corpului negru la 
această temperatură puțin diferă, după compoziția 
spectrală a sa, de radierea lămpilor de incandescen-
ță, ceea ce permite crearea etaloanelor secundare pe 
baza lor.

Pentru realizarea cu precizie mare a unității de 
măsură, Candela, este necesară o stabilizare ridicată 
a temperaturii cu ajutorul sistemelor de reglare auto-
mată, cu legătură inversă în rețeaua de alimentare a 
celulei de corp negru. În calitate de traductor în acest 
caz, se utilizează un foto-pirometru special.

ROLUL TEMPERATURII ÎN REALIZAREA 
ETALONULUI PRIMAR AL UNITĂŢII DE TIMP 

ŞI FRECVENŢĂ

Chiar dacă la prima vedere se poate crede că 
unele unități de măsură nu sunt direct influențate 
de temperatură, acest lucru poate fi amăgitor. Drept 
exemplu poate servi realizarea unității de timp și 
frecvență.

După cum se cunoaște acest etalon primar este 
realizat pe baza atomilor de Cesiu, secunda, fiind du-
rata a 9 192 631 770 perioade ale radiației care co-
respunde tranziției între cele două niveluri hiperfine 
ale stării fundamentale a atomului de Cesiu 133. În-
săși Cesiul, este influențat de temperatură, fiind un 
element chimic din grupa metalelor alcaline, ce din 
punct de vedere fizic, este un metal moale, cu un 
punct de topire de circa 28 °C, aceasta făcându-l unul 
dintre puținele metale care se pot afla în stare lichidă 
sau într-o stare de trecere dintre starea lichidă și cea 
solidă la temperatura camerei.

Pentru ca să fie deplină interpretarea unități SI, 
este important de reamintit faptul că încă în 1997, 
BIPM a specificat că în determinarea secundei atomi-
ce, figurează atomul de cesiu, care se află la tempera-
tura de zero absolut, după scara Kelvin (-273,15 °C). 

Figura 5. Ceas atomic optic, National Physical La-
boratory (Marea Britanie)

În construcțiile contemporane a ceasurilor ato-
mice pe bază de Cesiu, această condiție se tinde a fi 
obținută prin răcirea atomilor cu ajutorul laserului. 
Anume această metodă a permis Institutului Național 
de Etaloane și Tehnologii din SUA (NIST) să realizeze 
etaloane de Cesiu, ce asigură o precizie de realizare 
a unității de timp – de 3 × 10-16, numit cesium foun-
tain.

Diferența principală, dintre Etalonul primar al 
SUA, lansat în 2014, tip NIST-F2, și cel anterior NIST-
F1, constă în valoarea temperaturii de operare. Dacă 
temperatura de operare la F1 constituie valori de 
aproximativ 27 °C, atunci atomii din F2 sunt operați la 
valori mult mai scăzute a temperaturii, de circa  (-193 
°C). Anume expunerea atomilor la temperaturi joase 
a servit ca factor determinativ la mărirea preciziei de 



14
metrologie  •    4 (14) / 2014

Prezentări şi sinteze

măsurare, în comparație cu F1. Din descrierea acestui 
etalon reiese că variația lui reprezintă o secundă pe o 
durată de 300 milioane de ani.

Deși majoritatea activităților umane nu necesi-
tă un grad de acuratețe atât de mare în măsurarea 
timpului precum cea oferită de ceasurile atomice, 
există tehnologii care au nevoie de precizia acesto-
ra. Spre exemplu, tehnologia GPS necesită sincro-
nizări de timp extrem de precise pentru a localiza 
cu erori de câțiva metri poziția unei unități GPS (de 
obicei prin calcularea timpului parcurs de un sem-
nal radio de la un satelit la un punct de pe suprafa-
ța Pământului).

Este de menționat că, crearea etaloanelor primare 
a timpului pe baza atomilor de Cesiu, în unele cazuri, 
nu este argumentată din punct de vedere economic, 
necesitând investiții semnificative. Pentru aceasta 
pe larg se utilizează alte modele de ceasuri atomice, 
mai compacte și simple în utilizare, ce funcționează 
pe baza atomilor de Rubidiu, având o precizie de o 
secundă la 1 milion de ani. Anume pe această bază 
a fost creat și Etalonul național al unității de timp și 
frecvență din Moldova. Asupra acestor etaloane, in-
fluența temperaturii, nu este semnificativă, și se re-
duce în special la necesitatea menținerii echipamen-
telor componente a etalonului, în condiții de mediu 
normale și stabile în timp.

TEMPERATURA ÎN CONTEXTUL  
REDEFINIRII UNITĂŢIILOR SI

Conceptul contemporan de redefinire a unităților 
de măsură SI, pe baza constantelor fizice fundamen-
tale, este un proces concomitent firesc și destul de 
dificil în realizarea practică. Încă la începutul secolului 
XX, fizicianul german, M. Planck, a indicat faptul că 
principalele unități ale Universului, pot fi realizate pe 
baza constantelor fizice fundamentale: viteza luminii, 
c, constanta Planck, k, și constanta gravitațională, γ. 
Valorile acestor constante, ce figurează în calitate de 
coeficienți în formulele principalelor teorii fizice – 
sunt destul de stabile și independente de condițiile 
externe. Însă unitățile lui „Planck” de lungime, timp 
și masă, 
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sunt amplasate în intervale de valori ce nu pot fi rea-
lizate în practică, adică la moment știința nu cunoaște 

procese fizice în care ele ar putea fi realizate. În de-
osebi, nu sunt cunoscute obiecte, care ar avea masa 
și dimensiunile lui „Planck”, sau să se petreacă în de-
cursul timpului dat.

Posibilitatea reală de a crea o sistemă universa-
lă de măsuri, a fost posibilă doar după descoperirea 
așa numitor efecte cuantice: hiper-conductibilitate, 
hiper-fluiditate, efectul cuantic Hall.

Direcția generală de cercetare în domeniul metro-
logiei cuantice, este de a revizui Sistemul Internați-
onal de Unități, în așa fel încât fiecare unitate SI, să 
fie definită, fie prin constantă fundamentală, fie prin 
proprietăți individuale ale atomilor. 

Scopul principal, de cercetări în metrologia cuantică, 
este „închiderea” așa numitului triunghi al metrologiei 
cuantice, între etaloanele de tensiune, curent și rezis-
tență, cu o incertitudine de 0,1 ppm sau mai mică.

Figura 6. Triunghi al metrologiei cuantice

unde:
h - constanta Planck, 
e - sarcina electrică elementară,
 h/2e - constanta Josephson,
 h/e2 - constanta fon Klitzing

Pentru noile definiții ale Unităților SI, caracteristi-
ca particulară de bază la care se tinde, constă în aceea 
ca valoarea concretă, utilizată pentru determinarea 
unității, trebuie să aibă un caracter natural, constant 
în spațiu și timp. Realizarea în practică a oricărei uni-
tăți SI fundamentale, trebuie să fie posibilă în orice 
loc, în orice timp și cu aceeași precizie. 

Evoluția unităților SI, inclusiv și a unității de tem-
peratură, Kelvin, bazate pe constantele fizice funda-
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mentale, va întări siguranța că, rezultatele obținute 
asupra unor cercetări comune, din diferite domenii 
ale științei și tehnicii (de exemplu la cercetarea evolu-
ției climaterice globale), sunt bazate pe aceleași uni-
tăți, nu au divergențe între ele și respectiv va crește 
credibilitatea cercetărilor realizate.

CONCLUZII

Unitatea de temperatură, Kelvin, în cadrul Siste-
mului Internațional de Unități SI, are un rol aparte, nu 

doar datorită specificului ce ține de realizarea unită-
ții și scalei de temperatură, ci și datorită contribuției 
aduse la realizarea altor unități SI.

După cum se observă chiar și în cazul redefinirii 
unităților de măsură pe baza constantelor univer-
sale, importanța temperaturii și influența sa asupra 
celorlalte unități SI, nu că se va diminua, ci din con-
tra, va crește. Aceasta implică inevitabil necesitatea 
cercetării cât mai aprofundate a diferitor fenomene 
fizice, scopul final fiind redefinirea cât mai precisă i 
a unității de temperatură, Kelvin, inevitabil pe baza 
constantelor fizice fundamentale.
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Figura 7. Redefinirea Sistemului Internațional de Unități SI bazat pe constante fundamentale
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Rezumat:  Articolul respectiv descrie paşii istorici de dezvoltare a unităţii de măsură a lungimii,                      
unificarea acesteia şi localizarea ei ca unitate  fundamentală a Sistemului Internaţional 
de Unităţi de Măsură. Sunt prezentate unităţile arhaice de lungime utilizate pe teritoriul 
Moldovei şi importanţa metrului în exprimarea unităţilor de măsură a mărimilor fizice.

Cuvinte cheie: unitate de măsură a lungimii, unificarea unităţilor de măsură a lungimii, trasabilita-
te.

Summary:  This article describes the historical development steps of length units, unification and 
location as the basic unit in the International System of Units. Нere we find presents an 
archaic unit of length that was used in Moldova  and importance of the meter in terms 
of units of physical quantities.

Keywords: unit of length, standardizing the units of length, traceability.

EVOLUŢIA ÎN TIMP A UNITĂŢII DE MĂSURĂ A LUNGIMII
METRUL - UNITATEA FUNDAMENTALĂ A SI
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Noțiunea de lungime este la fel de veche ca ome-
nirea, omul neîntîrziind să dea curs necesității de a 
stabili unități de măsură pentru a facilita schimburile 
comerciale și de a elimina barierele din calea comer-
țului. Printre primele civilizații care au creat standar-
de de lungime au fost egiptenii și babilonienii.

Dacă e să analizam din punct de vedere docu-
mental, prima unitate standard de măsură a lungimii 
datează din timpul conducerii lui Ramses al II-lea și 
aceasta era “distanța de la vîrful cotului pînă la vîrful 
degetului său mijlociu întins”.  Pentru buna realizare 
a relațiilor comerciale, dimensiunea cotului regelui, 
care era format din granit, și servea drept etalon pri-
mar, a fost transmisă unui  băț din lemn, care ulterior 
servea ca etalon de lucru. Valoarea cotului regal mă-
sura în jurul a 51,8 cm (20,4 inch). Cu timpul această 
valoare s-a pierdut, ea ajungînd să crească exponen-
țial mai ales în zonele îndepărtate teritorial, unde 

pentru realizarea măsurării lungimilor se foloseau la 
fel părți ale corpului uman, dar de obicei ca bază ser-
veau  dimensiunile părților corpului conducătorului 
local. Vă imaginați deci ce talmeș-balmeș arbitrar de 
unități de măsură erau folosite simultan pentru mă-
surarea lungimilor – coți, picioare, stânjeni, prăjini și 
altele. Timp de secole, măsurarea a rămas a fi destul 
de inexactă, iar razboaiele sau alte evenimente du-
ceau, frecvent, la pierderea etaloanelor de măsură ce 
erau create. 

Dezvoltarea unei noi societăți, odată cu apariția 
unor orașe importante din țările Europene și dezvol-
tarea unei economii bazate pe industria manufactu-
rieră și pe agricultură au constituit un stimul puternic 
pentru folosirea unor unități de măsură unice. Deși 
se impunea unificarea unităților de măsură, acest 
pas important nu s-a realizat atît de ușor, unitatea 
de lungime fiind definită diferit de la an la an. Abia 
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în 1790 Adunarea Constituantă Franceză, la propu-
nerea lui Talleyrand se pronunță pentru crearea unui 
sistem de unități de măsură stabil, uniform și simplu, 
care avea ca unitate fundamentală pentru măsurarea 
lungimilor - metrul lui Burattini (lungimea pendulului 
ce bate secunda).

În 1793 metrul (din gr.metron-măsură) este definit 
provizoriu ca fiind exact a 10.000.000-a parte dintr-
un sfert de meridian terestru. În același an Aduna-
rea Națională a Franței hotărăște crearea unui etalon 
pentru metru.

unii termini avînd o etimologie necunoscută. Măr-
turiile istorice incontestabile, descriu însă, existența 
unor măsuri unitare din domeniul lungimilor, care 
erau folosite în mod curent  cu 2500 ani în urmă în 
regiunea vechii Dacii, din care făcea parte și teritoriul 
de azi al Republicii Moldova.

Vechi unități de lungime:
• Palmă, palme (lat. palma) – măsură mică egală cu 

distanța dintre extremitățile degetului mare și al 
celui mic, bine întinse înlături. În sec. 17 palma era 
egală cu 1/6 de pas și cu 1/8 de stînjen.

• (1 stînjen moldovenesc = 2,23 m). Palma servea la 
măsurarea adâncimii gropilor, lățimii și grosimii 
scîndurilor. În sec. 18 cu palma se măsura și pă-
mîntul. 

• Lat de palmă – lățimea unei palme cu degetele 
lipite între ele; sintagmele: de o palmă (foarte 
mic), o palmă de loc (distanță foarte mică);

• Lat de mînă – în sec. 18 era egal cu aproximativ 82 
mm;

• Leghe bună moldovenească (it. lega): în sec. 18 
era egală cu 4000 de pași (circa 6,7 km);

• Palmac – în Moldova medievală echivala cu 3,48 
cm sau cu a opta parte dintr-o palmă;

• Parmac, deget – măsură, care a variat după epo-
că și ținut. Amfilohie Hotineanu menționa la 1795 
parmacul ce echivala cu o jumătate de palmă;

• Şchioapă, şchioape – măsură popular egală cu 
10 cm sau cu distanța de la vîrful degetului mare 
până la vîrful degetului arătător, cînd cele 2 dege-
te sunt îndepărtate între ele;

Figura 1. Prototipul nr. 27 al metrului, aflat la 
                 NIST(SUA)

Pe baza rezultatelor măsurărilor meridianului ce 
trece prin Paris de la Polul Nord la Ecuator, a fost re-
alizat metru etalon ce prezenta o zecime de milioni-
me din distanța măsurată. La 22 iunie 1799 Laplace a 
prezentat etalonul definitiv al metrului.

În 1960 Conferința Generală  a Greutăților și lun-
gimilor a definit metrul în raport cu un etalon na-
tural, exact, și reproductibil pretutindeni: lungimea 
metrului fiind egală cu 1 650 763,73 lungimi de undă 
în vid ale unei anumite dungi formate a spectrului 
kriptonului. 

Într-un sfîrșit, în anul 1983 a XVII-ea Conferință a 
redefinit metrul ca fiind parcursul de lumină în vid 
într-un timp de 1/299 792 458 de secundă, această 
difiniție păstrîndu-se pînă în prezent.

UNITĂŢI ARHAICE ALE LUNGIMII UTILIZATE  
PE TERITORIUL MOLDOVEI

Evoluția în timp a spațiilor geografice a dus în pa-
ralel cu ea  la dezvoltarea unităților de măsuri vechi 
din sistemul primitiv de măsuri punîndu-și amprenta 
și pe teritoriul țării noastre. Denumirile unităților de 
măsură pătrunse în lexicul strămoșilor au fost de ori-
gine latină, slavă, franceză, turcă, maghiară, engleză, 

Figura 2. Palma ca unitate de măsură a ungimii
1 - palmă, 2 - șchioapă, 3 – lat de palmă, 

4- deget sau parmac
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• Poştă, poşte – egală cu aproximativ 20 km – dis-
tanța dintre 2 stații de schimb ai cailor de poștă;

• Pas, paşi (lat. passus) – egal cu distanța dintre pi-
cioarele depărtate în mersul obișnuit: 120 de pași 
echivalau cu 100 m; în sec. 17-18 avea 6 palme 
(circa 1.67 m). Atestat în Moldova în 1470;

• Pas mic – 6 palme;
• Deget, degete (lat. digitus) – aproximativ lățimea 

unui deget de la mînă; 1/24 cot, 10 linii, 28 mm, 4 
fire de orez;

• Linie, linii ( lat.linea) – egală cu 1/10 dintr-un deget 
și 1/12 dintr-o palmă; 2,9 mm;

• Cot, coţi (lat. cubitus) – 0,637 m, reprezintă distan-
ța de la cotul mînii pînă la vîrful degetului mijlo-
ciu;

• Rup, rupi – subdiviziune  a cotului, echivalentă cu 
a opta parte dintr-un cot;

• Gref, grefuri (bg. greh) – 0,040 m sau cu a șaispre-
zecea parte dintr-un cot;

• Versta, verste (rus versta) – unitate veche de lungi-
me în Rusia folosită pînă la introducerea sistemu-
lui metric: 1 verstă = 500 stânjeni = 15000 arșini = 
1066,8 m;

• Arşin, arşini (rus. arşin) – 0,711m;
• Picior, picioare (lat petiolum) – 1/8 dintr-un stîn-

jen;
• Pumn, pumni (lat. pugnus) – egal cu aproxima-

tiv 2/3 dintr-o palmă
• Verşoc, verşoace (ucr.,rus verşoc)– egală cu un pal-

mac;

Odată cu adoptarea sistemului metric, termenii 
din metrologia populară au fost îndepartați din apli-
carea practică, rămînînd doar un tezaur în istoria mă-
surărilor.

METRUL - UNITATEA FUNDAMENTALĂ A SI

În 1874 BAAS (British Association for the Advan-
cement of Science) introduce sistemul CGS, un sistem 
tridimensional, bazat pe trei unități: centimetrul, gra-
mul și secunda.  În 1889 cu ocazia primei Conferințe 
Generale de Măsurări și Greutăți (CGMG) s-a consti-
tuit un nou sistem, similar CGS dar ale cărui unități 
fundamentale erau metrul, kilogramul și secunda. 
Din cele șapte unități de măsură fundamentale intro-
duse cu timpul în SI se pot obține un număr nelimitat 
de unități derivate, care pot acoperi întreg domeniul 
fenomenelor fizice cunoscute, metrul fiind unitatea 
de măsură ce se află la baza calculului majorității mă-
rimilor fizice. Ca exemplu poate servi imaginea din 
fig.4:

Figura 3. Unități istorice de măsură a lungimii

Figura 4. Metrul - unitatea de măsură ce stă la 
baza calculului mărimilor fizice

În prezent, SI este cel mai utilizat sistem de uni-
tăți de măsură pe plan mondial. Sistemul este folosit 
în majoritatea țărilor lumii, la ora actuală doar Marea 
Britanie și încă trei țări n-au trecut încă oficial la el: Sta-
tele Unite ale Americii, Liberia și Myanmar. Utilizarea 
unităților de măsură diferite și importanța cunoașterii 
lor reciproce pentru asigurarea dezvoltării permanen-
te interstatale, a dus la crearea unei  dependențe între 
ele, și dacă e să ne referim la lungime avem tabelul 1:
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Tabelul 1: Dependența unităților de lungime una de alta

Lungimea Metru (m) Inch (in) Foot (ft) Yard (yd) Furlong (fr) Mila (mi) Mila marină

Metru (m) 1 39, 3701 3,2808 1, 0936 - - -

Inch (in) 0, 0254 1 0, 0833 0, 0277 - - -

Foot (ft) 0, 3048 12 1 0, 3333 - - -

Yard (yd) 0, 9144 36 3 1 - - -

Furlong (fr) 201, 168 - 660 220 1 0, 125 0, 1085

Mila (mi) 1609, 344 - 5280 1760 8 1 0, 8684

Mila marină 1853, 25 - 6080 2025, 4 9, 2121 1, 1515 1

Consumatorilor europeni (cu excepția englezilor) 
le este dificil să opereze cu funtul, țolul, - unități de 
măsură care au devenit deja neobișnuite, iar englezii 
susțin, pe un ton glumeț, că țara lor poate deveni o 
insulă din toate privințele, dacă nu vor trece la Siste-
mul Metric.

CONCLUZII

Evoluția în timp a unității de lungime a rezultat 
facilitatea și eficiența măsurărilor. De la măsurările 
arhaice realizate cu palma, cotul, piciorul și alte părți 

ale corpului uman am ajuns la măsurări moderne 
ale lungimii, ca exemplu poate servi măsurarea cu 
lumina laser, care este de o precizie foarte înaltă 
și ne asigură trasabilitatea la unitățile SI. Problema 
uniformizării măsurărilor la nivel mondial rămînînd 
la fel de importantă pînă în prezent. Domeniile de 
aplicare a metrologiei  sunt nelimitate, omul fiind 
într-un continuu studiu de cercetare descoperă noi 
arii de dezvoltare, care cer crearea de metode și 
unități de măsurare noi. Prin urmare, viitorul pre-
vede lansarea continuă a provocărilor în domeniul 
metrologic.
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Rezumat:  Măsurarea pH-ului este una dintre cele mai importante metode de analiză, întîlnite în 
diferite domenii şi ramuri ale industriei. Monitorizarea şi întreţinerea preciziei valorii 
pH-ului în procesul de producţie garantează un nivel înalt al calităţii produsului. Însă, 
mai întîi trebuie să avem încredere în trasabilitatea şi calitatea măsurărilor efectuate. 
Aceasta se obţine prin transmiterea unităţii de măsură de la Etalonul de Referinţă Naţi-
onal al Unităţii de Măsurare a pH-ului la alte mijloace de măsură din domeniul pH-me-
triei, în urma procesului de etalonare prin metoda comparării directe. 

Cuvinte-cheie: pH-ul, etalon, electrozi, măsurări, potenţial. 

Summary:  Measurement of pH is one of the most important methods of analysis, encountered in 
various fields and industries. Monitoring and maintenance of pH accuracy in the pro-
duction process guarantees a high level of product quality. But first we have to trust in 
traceability and quality of the measurements. This is obtained by transmitting the unit 
of measure from the Reference Standard of the Unit of Measurement of pH to other 
means of measurement of the pH-metry, after the calibration process by direct compa-
rison method. 

Keywords:  pH, standard, electrodes, measurements, potential.
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INTRODUCERE

Noțiunea de pH a fost introdusă de către biochi-
mistul danez, profesor universitar la Copenhaga, So-
ren Peter Lauritz Sorensen  în anul 1909.

Potențialul de hidrogen (pH-ul) reprezintă logarit-
mul cu semn schimbat al concentrației ionilor din so-
luție. La fel, pH-ul se exprimă cantitativ ca aciditatea 
sau bazicitatea unei substanțe sau soluții [4].

Semnificația și măsurarea pH-ului ocupă un loc 
important în numeroase domenii practice și științi-
fice: în analiza chimică, în controlul și reglarea pro-

ceselor tehnologice, în studierea echilibrelor chimice 
etc. În același timp, un număr important de procese 
tehnologice, în diferite ramuri ale industriei, sunt in-
fluențate de pH-ul mediului de reacție. De exemplu:

Industria cosmetică: creme, șampoane, săpunuri 
trebuie să aibă un pH cuprins între 5 ÷ 7 pH, deoarece 
să corespundă cu pH-ul natural al pielii (4 ÷ 7 pH); 

Industria agricolă: plantele cresc cel mai bine în-
tr-un interval de pH destul de îngust. pH-ul solului 
prea mare sau prea mic poate duce la contaminarea 
cu produse chimice a plantelor. Bacteriile din sol cel 
mai favorabil cresc în solurile ușor acide. Îngrășămin-
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te pentru plante formează compuși insolubili în cazul 
în care pH-ul solului este prea mare. 

Industria alimentară:  
la îmbuteliere, berea trebuie să aibă un pH de 3,9 

÷ 4,1, de a obține o bere limpede și pentru a asigura 
stabilitatea în timp de depozitare; 

la ambalarea brînzeturilor valoarea pH-ului are o 
influență decisivă asupra creșterii microorganismelor 
și a activității enzimatice, ambele răspunzătoare de 
maturarea brînzeturilor;

calitatea făini poate fi determinată prin analiza 
pH-ului. pH-ul făinei de calitate superioară constitue 
5,9 ÷ 6,5 pH. 

Industria farmaceutică: multe produse farmaceu-
tice trebuie să fie fabricate cu un strict control al pH-

ului. Antibioticele produse din mucegaiuri sunt cres-
cute la un pH anumit. pH-ul incorect poate produce, 
eventual o otravă decît un medicament. 

Astfel, în ziua de azi, este greu de găsit o ramură 
industrială în care să nu persiste măsurări ale pH-ului 
[6].

Pentru notarea valorii concentrației ionilor de 
hidrogen care caracterizează proprietățile soluți-
ilor există o scală specială și anume scala pH (fi-
gura 1). Fiecare număr al acestei scale se deter-
mină din numarul ionilor de hidrogen conținuți în 
soluție. Valorile scalei (0 ÷ 14) pH sunt logaritm 
zecimal negative a concentrației ionilor activi de 
hidrogen. 

Figura 1. Scala de pH

Punctul central al scalei este pH=7, acest număr 
corespunde reacției neutre și proprietăților neutre 
ale soluției. Punctele scalei cu valori mai mari de 7 
corespund soluției care are proprietăți alcaline, iar 
cele mai mici de 7 corespund soluțiilor cu caracter 
acid [3].

METODE DE DETERMINARE A pH-ULUI

În vederea determinării pH-ului sunt folosite două 
metode de bază:

Metoda colorimetrică - constă în adăugarea 
unui indicator în soluția de analizat. Culoarea luată de 
indicator variază în funcție de pH-ul soluției. Utilizarea 
indicatorilor pentru determinări calitative trebuie să 
țină cont de variația de culoare a acestuia, în funcție 
de pH-ul soluției. Exactitatea lor este limitată și nu sunt 
satisfăcătoare decît pentru determinări aproximative.

Metoda potențiometrică – este o metodă mai 
exactă, însă necesită un echipament special, de la-
borator (pH-metru). Se bazează pe măsurarea forței 
electromotoare a unei celule electrochimice, care 
este alcătuită din: probă, un electrod de sticlă și un 
electrod de referință, sau a unui electrod combinat. 

DESCRIEREA ETALONULUI  
ŞI COMPONENŢA LUI

În dotarea laboratorului “Mărimi Fizico-Chimice” 
este Etalonul de Referință Național al Unității de Mă-
surare a pH-ului.

Figura 2. Etalonul de Referință Național al Unității 
de Măsurare a pH-ului

[H+] 1 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ca
ra

ct
er Foarte acid Acid Slab acid Neutru Slab alcalin Alcalin Foarte alcalin

Mediu acid Normal Mediu bazic
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COMPONENŢA ETALONULUI
Etalonul de Referință Național este compus din:
• pH-metru de tipul 780, producătorul Me-

trohm;
• Calibrator de referință pentru mV, pH, Ω, µS, °C 

de tipul 767, producătorul Metrohm;
• Electrozi din sticlă pentru măsurarea pH-ului, 

producătorul Metrohm;
• Etuva model Binder ED 53;

• Distilator de apă NVD 4;
• Malaxor electric;
• Materiale de referință certificate.   

PH-METRU DE TIPUL 780
pH-metru de tipul 780, de producătorul Metrohm, 

măsoară diferența de potențial (în mV)  care se crea-
ză între doi electrozi: un electrod de lucru și un elec-
trod de referință (sau un singur electrod combinat), și 
apoi o convertește în unități de pH. 

Figura 3. Schema bloc a pH-metrului 780 Metrohm

Diferența de potențial dintre electrodul de refe-
rință și electrodul de lucru este amplificată cu aju-
torul unui amplificator, avînd în vedere că potenția-
lul electrodului de referință trebuie să fie constant. 
Apoi, această diferență este preluată de un conver-
tor analog-digital care generează un semnal transmis 
microprocesorului care, la rîndul său, afișează rezul-
tatul în unități de pH [1].

Tabelul 1. Parametrii metrologici a pH-metrului

pH-metru 780

Mărimea fizică pH, U

Intervalul de valori 0 ÷ 20 pH 
-2200 ÷ +2200 mV 

Valoarea diviziunii 0,001 pH 
0,1 mV 

Acuratețea ± 0,003 pH 
± 0,2 mV 

CALIBRATOR DE REFERINŢĂ PENTRU 
MV, PH, Ω, µS, °C DE TIPUL 767

Funcția calibratorului de referință 767, de produ-
cătorul Metrohm, este de a verifica funcționalitatea 
și acuratețea blocului de amplificare, convertire, mi-
croprocesare și afișaj. Acesta nu se alimentează de la 
sursa electrică, dar se alimentează prin intermediul 
unei celule solare [5].

Tabelul 2. Parametrii metrologici a calibratorului 
de referință 767

Calibrator de referință 767

Mărimea fizică mV, pH, Ω, µS, ºC 

Valori fixe (-341; 1200) mV;  14,3 kΩ; 
1GΩ 

Incertitudinea de 
măsurare 0,3 mΩ; 7,5 Ω;  10,26 mV 

ELECTROZI DIN STICLĂ PENTRU 
MĂSURAREA PH-ULUI

Pentru măsurarea pH-ului se pot folosi mai multe 
tipuri de electrozi, însă cel mai des se utilizează elec-
trozii cu membrană din sticlă, deoarece pot fi utilizați 
într-o gamă largă de pH. 

În componența etalonului sunt 5 electrozi cu 
membrană din sticlă:

• electrod combinat de tip LL Unitrode cu măsu-
rarea temperaturii (Pt 1000);

• electrod combinat de tip LL Unitrode fără mă-
surarea temperaturii;

• electrod  combinat de tip Micro glass electro-
de;

• electrod separat de măsurare a pH-ului;
• electrod de referință de măsurarea a pH-ului. 

Electrod 
combinat

Amplifica- 
tor

Convertor
analog-
digital

Micro-
procesor

Afişaj
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Pentru a efectua o măsurare se utilizează electrod 
de referință și un electrod separat sau se ia unul din 
cele 3 electroade combinate. Alegerea electroadelor 
are loc în dependență de cantitatea de proba și de 
dimensiunea vasului ce trebuie folosit pentru măsu-
rare.

Răspunsul electrodului constă în diferența de po-
tențial dintre suprafața interioară și cea exterioară a 
membranei de sticlă. Acestă tensiune este proporți-
onală cu diferența de pH dintre soluția internă și cea 
a probei de măsurat. Potențialul electrodului este de-
terminat de schimbul de ioni de H+ între membrana 
de sticlă și probă, schimb ce este dependent de con-
centrațiile ionilor de H+ din cele două soluții. 

Figura 4. Schema electrodului combinat 
1 - Partea sensibilă a electrodului, constituită din membrană 

de sticlă; 2 - Electrodul intern de Ag/AgCl; 3 - Soluția internă a 
electrodului, electrolit de KCl cu concentrația de 3 M (mol/l); 
4 - Cînd se utilizează electrodul de  Ag/AgCl  se poate forma un 
precipitat de AgCl; 5 - Electrodul de referință, de același tip ca și 
electrodul 2; 6 - Soluția internă a electrodului de referință, elec-
trolit de KCl cu concentrația de 3 M (mol/l); 7 – Diafragma elec-
trodului, prin intermediul căruia are loc interacțiune cu soluția 
analizată; 8 - Corpul electrodului confecționat din sticlă.

Manipularea și mentenanța electrozilor joacă un 
rol foarte important în veridicitatea măsurărilor efec-
tuate. Astfel, mai jos sunt prezentați unii pași de utili-
zare și păstrare corectă a electrozilor:
• Electrozii avînd membrană din sticlă sunt foarte 

fragili, astfel înainte de efectuarea măsurărilor 
trebuie verificați să  nu fie crăpături sau alte dete-
orări;

• Un electrod trebuie să fie umplut cu electrolit de 
referință specific tipului de electrod;

• Incinta electrodului trebuie să fie umplută complet 
cu electrolit, acesta trebuie să fie fără impurități și 
bule de aer. Pentru a elimina bulele de aer formate 
la turnarea electrolitului electrodul ușor se agită; 

• Pentru a asigura un timp de răspuns rapid și o bună 
funcționalitate, bulbul de sticlă (capătul inferior al 
electrodului) trebuie păstrat într-un lichid. Se de-
pozitează electrodul cu capacul de protecție mon-
tat, adăugînd în prealabil cîteva picături de soluție 
tampon (pentru electrozi combinați Ag/AgCl, se 
utilizează electrolitul de KCl cu concentrația de 3 
M, pentru electrodul separat de măsurare se utili-
zează apa distilată);

• Înainte și după efectuarea fiecărei măsurări elec-
trodul se clătește cu apă distilată și se șterge atent 
cu hîrtie de filtru [1].

Materiale de referință certificate

Materialele de referință certificate (MRC) din do-
meniu pH-metriei se mai numesc soluții tampon. Aces-
tea reprezintă soluții policomponente ce au proprieta-
tea de a-și menține constantă valoarea pH-ului atunci 
cînd se adaugă volume limitate de baze sau acizi. 

La moment utilizăm MRC-uri de tipul Duracal, de 
producătorul Hamilton. Unitatea de măsură a MRC-
lor este trasabilă la NIST și PTB  fiind transmisă prin 
măsurare directă de la etalonul  național al acestor 
instituții. Care ulterior, prin  măsurare directă  este 
transmisă Etalonului de Referință a Unității de Măsu-
ră a pH-ului, din dotarea Laboratorului ”Mărimi Fizi-
co-Chimice” [2].

Incertitudinea MRC-urilor:
pH 4,01 → ±0,01;
pH 7,00 → ±0,01;
pH 10,01 → ±0,02.

Figura 5. Influența temperaturii asupra valorilor 
convenționale a MRC

Temperatura, 
°C

Valorile MRC-urilor,  
de tipul DURACAL, Hamilton

5 4,01 7,09 10,19
10 4,00 7,06 10,15
15 4,00 7,04 10,11
18 4,00 7,03 10,08
20 4,00 7,02 10,06
22 4,00 7,01 10,04
25 4,01 7,00 10,01
30 4,01 6,99 9,97
35 4,02 6,98 9,92
40 4,03 6,97 9,86
45 4,04 6,97 9,83
50 4,05 6,97 9,79
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Prezentări şi sinteze

ETUVA MODEL BINDER ED 53

Rolul etuvei în componența etalonului este de a 
termostata soluțiile tampon la o anumită tempera-
tură. Dacă în cazul că beneficiarul utilizează pH-me-
tru la temperaturi mai ridicate de 20 °C, noi suntem 
capabili să efectuăm etalonarea mijlocului de măsu-
rarea anume pe diapazonul temperaturii indicate de 
acesta.

DISTILATOR DE APĂ NVD 4

Distilatorul de apă este un dispozitiv prin care 
obținem apa distilată necesară pentru a efectua 
mentenanța etalonului. Se utilizează apa distilată 
deoarece ea are un pH neutru și nu conține microe-
lemente, care ar influența obținerea unor rezultate 
veridice.

Ulterior, apa distilată este preconizată să se utili-
zeze la producerea unor MR, ce vor servi la transmi-
terea unității de măsură a pH-ului la alte mijloace de 
măsurare.

MALAXOR ELECTRIC

Malaxorul electric se utilizează pentru omogeniza-
rea MRC-urilor în timpul măsurărilor ceea ce va duce 
la scurtarea timpului de răspuns al pH-metrului.

CERCETAREA ETALONULUI

În scopul asigurării veridicității și corectitudinii 
rezultatelor obținute cu pH-metru, s-a propus cer-
cetarea stabilității măsurărilor a etalonului utilizînd 
MRC-urile, timp de 1 lună. Mai jos sunt reprezen-
tate datele efectuate la începutul, mijlocul și sfîrși-
tul lunii. Din datele obținute a fost calculată media 
măsurărilor și abaterea medie pătratică, pentru ex-
cluderea componentei aliatorii ce ar putea influența 
rezultatele.

Condițiile mediului ambiant în timpul cercetării:
Temperatura: 20 ± 3 °C;
Umiditatea aerului: 40 ÷ 60 %;
Presiunea aerului: 1003,8 ÷ 1009,4 hPa.

Tabelul 2. Măsurările efectuate la începutul lunii

Nr. măsurărilor

Valoarea convențioanală  
a MRC-urilor indicată în 

certificatul de etalonare (pHteor) 
4,00 7,01 10,03

pH-ul măsurat a MRC
1. 4,008 7,007 10,062
2. 4,009 7,005 10,059
3. 4,006 7,005 10,059
4. 4,004 7,006 10,058
5. 4,008 7,007 10,057
6. 4,007 7,000 10,057

Media aritmetică 
(med pHmăs)

4,007 7,005 10,059

Abaterea medie  
pătratică (S) 0,001 0,001 0,001

Corecția atribuită 
măsurandului (C) -0,007 0,005 -0,029

Tabelul 3.  Măsurările efectuate la mijlocul lunii

Nr. măsurărilor

Valoarea convențioanală a MRC-
urilor indicată în certificatul de 

etalonare (pHteor) 
4,01 7,00 10,02

pH-ul măsurat a MRC
1. 4,016 7,002 10,035
2. 4,014 7,002 10,037
3. 4,010 7,004 10,039
4. 4,016 7,004 10,035
5. 4,016 7,005 10,034
6. 4,014 7,004 10,038

Media aritmetică 
(med pHmăs)

4,015 7,004 10,036

Abaterea medie  
pătratică (S) 0,001 0,000 0,001

Corecția atribuită 
măsurandului (C) -0,005 -0,004 -0,016
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Tabelul 4. Măsurările efectuate la sfîrșitul lunii

Nr. măsurărilor

Valoarea convențioanală 
a MRC-urilor indicată în 

certificatul de etalonare (pHteor)
4,00 7,02 10,06

pH-ul măsurat a MRC
1. 4,000 7,008 10,066
2. 4,000 7,009 10,066
3. 4,001 7,009 10,067
4. 4,002 7,010 10,066
5. 4,002 7,011 10,067
6. 4,004 7,012 10,068

Media aritmetică 
(med pHmăs)

4,002 7,010 10,067

Abaterea medie  
pătratică (S)

0,001 0,001 0,000

Corecția atribuită 
măsurandului (C)

-0,002 0,010 -0,007

                                                       

CONCLUZIE

Examinînd datele experimentale obținute în urma 
cercetării stabilității Etalonului de Referință al Unită-
ții de Măsurare a pH-ului am obținut valori ce nu de-
pășesc 1·10-3 pH, fapt ce ne dă dovadă de o stabilitate 
fermă a mijlocului. Astfel, putem afirma că scopul 
cercetării a fost atins. Aceasta este numai una și cea 
mai simplă metodă de demostrare a calității măsură-
rilor efectuate cu etalonul dat. 

Însă, cel mai de preț proces de măsurare este eta-
lonarea pH-metrului cu MRC, în urma căreia se esti-
mează incertitudinea de măsurare a etalonului, luînd 
în considerație toți factorii ce influențează valorile 
obținute. Astfel, unitatea de măsură a MRC-urilor este 
transmisă Etalonului de Referință Național  a Unității 
de Măsură a pH-ului. Apoi, etalonul dat poate transmi-
te acestă unitate la alte etaloane de lucru și mijloace 
de măsurare în vederea asigurării uniformității, exac-
tității și legalității măsurărilor efectuate pe întreg te-
ritoriul Republicii Moldova, în acest mod, garantînd o 
încredere a consumatorilor în conformitatea și inofen-
sivitatea produselor de pe piața autohtonă.
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Rezumat:  Articolul se referă la subiectul constituirii unor reţele de iluminat public durabile şi efici-
ente din punct de vedere al consumului de energie. Obiectivul articolului este de a oferi 
un suport informaţional la proiectarea reţelelor şi selectarea soluţiei tehnice. 

Abstract:  This article refers to the subject of the development of public lighting networks sustai-
nable and efficient in terms of energy consumption. The objective of this material is to 
provide informational support for the design of networks and selection of the best tech-
nical solution.

Cuvinte cheie: LED, energie, eficienţă, fiabilitate, corp de iluminat, durată de viaţă, consum, iluminat 
stradal.

Keywords:  LED, energy, efficiency, reliability, lamp, life, consumption, street lighting.

INFORMAŢII ŞI CONCLUZII INTERMEDIARE REZULTATE  
ALE CERCETĂRII TEHNICE A UNUI SET DE CORPURI DE ILUMINAT

INTRODUCERE

Creșterea consumului de energie, creșterea 
costurilor de producție a energiei, împreună cu 
consecințele generate de producerea energiei repre-
zintă una din provocările globale pentru societatea 
civilizată. Pe parcursul ultimilor decenii au fost con-
stituite organizații regionale și internaționale, care 
au misiunea de a monitoriza situația în domeniul 
energetic și de a modela perspectivele de evoluție, 
au fost semnate acorduri de către statele dezvoltate 
și asumate responsabilități de reducere a consumu-

lui de energie și de renunțare la unele tipuri de surse 
energetice. 

În paralel cerințele societății față de confortul de 
viață nu au scăzut, dimpotrivă. Aceste preocupări au 
ajuns în lista priorităților pentru societatea din Repu-
blica Moldova odată cu apropierea de Uniunea Euro-
peană.

Sporirea standardelor de viață au impus, printre 
altele și dezvoltarea unor rețele de iluminat stradal, 
care să asigure un iluminat calitativ, cu costuri redu-
se de mentenanță și cu o durată de viață maximală 
posibilă.

Institutul Național de Metrologie 
Laboratorul “Radiații Ionizante”
e-mail: ionozante@metrologie.md
tel.: (+373) 22 238 446
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O sensibilitate deosebită subiectul a primit 
atunci cînd dezvoltarea regională a fost plasată prin-
tre prioritățile guvernului. Urmare a acestor deci-
zii autoritățile publice locale au fost încurajate să 
inițieze proiecte de sporire a confortului de viață în 
localitățile țării, inclusiv constituiea și/sau revitaliza-
rea or dezvoltarea rețelelor de iluminat stradal.

Procesul de proiectare a rețelelor a solicitat 
informații autentice despre calitățile corpurilor de 
iluminat, a impus selectarea corpurilor potrivite pen-
tru fiecare caz în parte (rețea existentă de piloni, de-
părtarea de drum, înălțimea plasării corpului de ilu-
minat, etc). 

CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ

Uniunea Europeană a dezvoltat un cadru de 
cerințe referitoare la calitatea și securitatea ilumina-
tului stradal, și deține experiențe în aplicarea lui. 

În particular, pentru aprecierea nivelului de con-
sum efectiv de energie a fost introdusă noțiunea ”efici-
ență energetică”. Conform Directivei 2006/32 CE ”Pri-
vind eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile 
energetice”, ”eficiența energetică” reprezintă raportul 
dintre cantitatea și calitatea iluminatului produs și 
cantitatea de energie consumată în acest scop, ceea 
ce reprezintă capacitatea de a efectua acțiuni de orice 
tip cu un consum minim de energie. Sporirea eficienței 
energetice înseamnă optimizarea consumului de ener-
gie ca rezultat a aplicării unor tehnologii și/sau tehnici 
de comportament mai econome, adică utilizarea pro-
ceselor tehnologice cu randament maximal.

Există măsuri de îmbunătățire a eficienței energe-
tice, care sînt calificate drept veritabile, măsurabile, 
estimabile.

Directiva 2012/27/UE are misiunea promovării 
eficientizării consumului de energie, astfel încît să fie 
atins obiectivul principal al Uniunii Europene – reduce-
rea consumului de energie cu 20 % până în anul 2020.

În acest sens se acordă atenție sporită tuturor 
”surselor” de consum de energie și se caută tehnolo-
gii și practici aplicabile pentru reducerea consumului. 
Fără îndoială, rețelele de iluminat stradal sunt ”sur-
se” considerabile de consum energetic, și măsuri-
le de eficientizare a consumului de energie trebuie 
identificate și programate la etapa proiectării.

Tendința de a micșora consumul de energie elec-
trică pentru iluminare cât și a cheltuielilor pentru 
menținerea sistemelor de iluminare a condus la ela-
borarea și proiectarea surselor de lumină pe bază de 
diode semiconductoare LED (din engleză light-emit-
ting diode, însemnând emițătoare de lumină).

Faptul că această soluție tehnică a demonstrat un 
consum redus de energie, costuri de mentenanță re-

dusă, durată de viață mare și o rezistență sporită la 
variațiile parametrilor de energie a determinat solici-
tarea lor masivă de către potențialii consumatori. În 
prezent corpurile de iluminat bazate pe LED sunt larg 
utilizate în iluminatul public.

MĂSURĂI ŞI REZULTATE

Institutul Național de Metrologie, în parteneri-
at cu Agenția de Eficiență Energetică (AEE), a inițiat 
un proiect de cercetare a calităților corpurilor de 
iluminat public prin măsurarea parametrilor tehnici 
funcționali ai acestora, pentru a oferi informații au-
tentice părților interesate în constituirea rețelelor de 
iluminat public.

Mijloacele de măsurare, administrate de INM, și 
condițiile laboratoarelor au permis efectuarea măsu-
rărilor comparative a nivelului de iluminare, tempe-
raturii de culoare oK, puterii, curenților de absorbție, 
tensiunii electrice de funcționare, temperaturii de 
încălzire a corpurilor de iluminat  și a draiverilor neîn-
corporate înainte și după testările la fiabilitate (dura-
ta de viață) a surselor de lumină conform cerințelor și 
recomandărilor documentelor normative în vigoare.

În prezent INM nu dispune de posibilități tehnice 
pentru măsurarea fluxului luminos în lumeni și a ilu-
minării surselor de lumină de orice tip, cu atât mai 
mult a corpurilor de iluminat cu LED. 

Pentru examinări comparative, AEE a prezentat 
INM 13 corpuri de iluminat bazate pe LED. 

Examinarea vizuală inițială a constatat că nu toa-
te corpurile de iluminat dispun de marcajul prevăzut 
de cadrul normativ național. La 7 corpuri de iluminat 
marcarea lipsește, iar la altele 6 nu este deplină. În 
special, lipsește indicele duratei de viață (ore) sau 
numărul de cicluri pornire/oprire, producătorul, cla-
sa eficienței energetice, etc.

Corpurilor de iluminat le-au fost atribuite coduri 
de identificare de la 001÷0013 (în text „modele”).

Corpurile de iluminat au fost supuse măsurărilor 
electrice la tensiuni de alimentare 198 V, 220 V, 242 
V stabilizate  ± 0,5 V. Au fost examinate caracteristi-
cile fotometrice la distanțele de iluminare 1,0÷9,0 m 
± 5 mm.

În cazurile lipsei marcajului, măsurările puterilor și 
curenților au fost efectuate la tensiunile de alimenta-
re 220 V,  198 V și 242 V (conform devierilor de tensi-
une din rețeaua electrică ± 10 %).

În cazurile existenței informației cu privire la in-
tervalele tensiuni de alimentare, măsurările electrice 
au fost efectuate și la valorile extreme ale tensiunilor 
declarate de producător.

Măsurările fotometrice la tensiunea de alimenta-
re 220 V au fost efectuate la distanțele 1,0÷9,0 m ± 
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5 cm, cu pasul de 1,0 m. La tensiunile 198 V și 242 V 
măsurările au fost efectuate la distanța de 4,0 m. 

În fig. D1 este prezentată dependența nivelului 
de iluminare față de distanța (1,0÷9,0) de măsurare 
a corpurilor de iluminat cu LED supuse examinării la 
tensiunea 220 V. Fig. D1  

Rezultatele generalizate ale măsurărilor electrice 
și fotometrice sunt prezentate în Tab. 1.

În Tab. 2 este expusă dinamica eficienței luminoa-
se calculată ca raportare a nivelului de iluminare la 
putere la distanțele de 4,0 m și 9,0 m Tab. 2. În fig. 
D.2 este reprezentată diagrama eficiențelor luminoa-

se ale corpurilor de iluminat modelele 001÷013, AN-
SL, SLD01-60 W. Fig. D2.

Tabelul 3 prezintă dinamica temperaturii de cu-
loare în 0K măsurate. Tab. 3.

Am constatat că la toate corpurile de iluminat 
puterea este puţin influiențată de abaterile de ten-
siune în rețeaua de alimentare. Variația de tensi-
une ± 10 % duc la variația de consum de energie 
electrică mai mică de 1 % și în majoritatea cazurilor 
corespunde cu cea declarată de către producător, 
abaterea maximală – 5,83 % și numai la corpul de 
iluminat cu codul de identificare 007, P=90 W, în-

Figura D1. Dependența nivelului de iluminare  
a distanței de măsurare

Metrologie generală. Cercetări şi rezultate

Tabelul 1. Rezultatele generalizate ale măsurărilor electrice și fotometrice

N/o
Cod de 
identif.

Puterea 
declarată, 

W

Puterea 
medie 

măsurată 
(198V, 220V, 

242V), W

Abaterea 
absolută  
a puterii, 

W

Abaterea 
relativă  

a puterii, 
%

Nivelu de iluminare, 
Lx

Eficiența luminoasă 
(Lx la un Watt)

4,0 m 9,0 m 4,0 m 9,0 m

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11
1 001 60 63,5 3,5 5,83 190 51 2,99 0,80
2 002 50 47,9 -2,1 4,20 126 30 2,63 0,63
3 003 80 80,1 0,1 0,12 233 57 2,91 0,71
4 004 36 38,1 2,1 5,83 143 35 3,75 0,92
5 005 60 59,8 -0,2 0,33 265 64 4,43 1,07
6 006 60 59,9 -0,1 0,16 206 52 3,44 0,87
7 007 90 103,8 13,8 15,33 320 86 3,08 0,83
8 008 30 30,4 0,4 1,33 57 14 1,88 0,46
9 009 60 61,8 1,8 3,00 242 62 3,92 1,00

10 010 50 48,0 -2,0 4,00 166 39 3,45 0,81
11 011 100 97,5 -2,5 2,50 263 64 2,70 0,66
12 012 80 78,4 -1,6 2,00 273 75 3,48 0,96
13 013 40 42,1 2,1 5,25 105 28 2,49 0,67

Figura D2. Eficiența luminoasă 
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trece mărimea admisă de 15 % (15,33 %), depășirea 
constituie 0,33 %.

Tensiunea de alimentare din rețea ca parametru 
de calitate a energiei electrice nu influiențează asu-
pra puterilor corpurilor de iluminat examinate.

Am constatat o deviere substanțială a eficienței lu-
minoase la modelele corpurilor de iluminat prezenta-
te. De exemplu, la modelul 008 s-a constatat eficiența 
luminoasă 1,88 Lx, iar la modelul 005 - 4,43 Lx la un 
Watt. Adică, corpul de iluminat modelul 005 este mai 
eficient în privința nivelului de iluminare de ~2,4 ori.

În privința temperaturii de culoare abaterea inad-
misibilă s-a constatat la corpul de iluminat, modelul 
004 (declarat 3060, real 7860) la care devierea con-
stituie 4800 0K mai mult. La celelalte corpuri de ilumi-
nat abaterile constituie între 480 ÷ 640 0K (abaterea 
admisibilă ± 500 0K).

Am constatat că corpurile de iluminat cu aceiași 
putere declarată de către producător (60 W), efici-
ența luminoasă variază între 190 Lx/W (model 001) 
până la 265 Lx/W (model 005), adică la aceiași pute-
re, eficiența luminoasă variază de 1,4 ori.

La 50 W – model 002 – eficiența luminoasă 126 Lx 
la un Watt, model 010 – eficiența luminoasă 360 Lx la 
un Watt (cu 65 % mai eficient)!

La 80 W – model 012 – eficiența luminoasă 273 Lx 
la un Watt, model 003 – eficiența luminoasă 360 Lx la 
un Watt (cu 24,16 % mai eficient)!

În același timp, modelul 008 cu puterea 30 W - 
eficiența luminoasă 57 Lx la un Watt, iar modelul 004 

cu puterea 36 W – eficiența luminoasă 143 Lx la un 
Watt, adică variația puterii de 1,2 ori arată eficiența 
mai mare de 2,5 ori.    

Totodată, am constatat că la variația nivelului de ilu-
minare de la 233 Lx (modelul 003) până la 273 Lx (mo-
delul 012), de 1,17 ori (14,65 %) consumul de energie 
electrică variază de la 60 W până la 100 W, adică de 

Tabelul 2. Dinamica eficienței energetice la corpu-
rile de iluminat supuse examinărilor

N/o Cod de 
identif.

Puterea 
declarată,  

W

Eficiența luminoasă
(Lx la un Watt)

4,0 m 9,0 m
1 2 3 4 5
1 008 30 1,88 0,46
2 013 40 2,49 0,67
3 002 50 2,63 0,63
4 011 100 2,70 0,66
5 003 80 2,91 0,71
6 001 60 2,99 0,80
7 007 90 3,08 0,83
8 006 60 3,44 0,86
9 010 50 3,45 0,86

10 012 80 3,48 0,96
11 004 36 3,75 0,92
12 009 60 3,92 1,0
13 005 60 4,43 1,07

Tabelul 3. Dinamica temperaturilor de culoare a corpurilor de iluminat supuse examinărilor

N/o Cod de 
identif.

Puterea 
declarată, 

W

Temperatura 
de culoare 

declarată, 0K

Temperatura de 
culoare măsurată, 

0K
Abaterea absolută 
a temperaturii de 

culoare, 0K

Abaterea relativă 
a temperaturii de 

culoare, %
4,0 m

1 2 3 4 3 5 6
1 006 60 Lipsește 4180 - -
2 003 80 Lipsește 4620 - -
3 012 80 Lipsește 4650 - -
4 009 60 Lipsește 5810 - -
5 002 50 Lipsește 6250 - -
6 011 100 Lipsește 6480 - -
7 013 40 6000 6640 640 10,66
8 007 90 7380 6900 -480 6,50
9 010 50 6500 7120 620 9,53

10 008 30 6400 7240 640 10,00
11 001 60 Lipsește 7850 - -
12 004 36 3060 7860 4800 156,86
13 005 60 Lipsește 8120 - -
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1,67 ori (40 %). Se observă, deasemenea o eficiență 
energetică mai mare și mai uniformă la corpurile de 
iluminat cu puterea 60W și variază substanțial la con-
sumul de energie electrică mai mare de 80 W.

Întrucât lămpile fluoriscente nu permit variația 
tensiunilor de alimentare, măsurările au fost efectua-
te la tensiunea de lucru de 220 V.

Pentru a aprecia într-un mod integral calitățile 
corpurilor de iluminat urmează să fie realizate testă-
rile la fiabilitate, care presupun 50000 cicluri pornire/
oprire cu alimentarea directă din rețeaua electrică 
fără stabilizarea tensiunii. După care vor fi efectuate 
măsurările electrice, fotometrice și a temperaturilor 
în punctele caracteristice a corpurilor de iluminat 
după 100 ore de funcționare.

Corpurile de iluminat supuse examinării ante-
rioare – 2 modele AN-SL și SLD01-60 W au indicat 
eficiența energetică ~3 Lx/W și respectiv 4 Lx/W la 
distanța de iluminare, deasemenea 4,0 m, ceea ce 
corespunde la 7 corpuri de iluminat din lotul exami-
nat curent. 

După testarea corpurilor de iluminat la fiabilita-
te (50000 cicluri, 30 sec. pornire/30 sec. oprire), la 
modelul AN-SL s-a constatat micșorarea nivelului de 
iluminare cu 8,04 %, iar la modelul SLD01-60 W cu 
12,08 %. Valoarea admisă a micșorării nivelului de ilu-
minare, conform normelor după efectuarea acestui 
test, este de 40 %. În același timp nu s-au constatat 
nici defectări ale diodelor LED din componența aces-
tor modele de corpuri de iluminat (se admite defec-
tarea unui diod la fiecare 20 diode). 

Pentru comparație au fost efectuate măsurări ale 
parametrilor electrici și fotometrici ale unei lămpi cu 
balast neîncorporat tip H125/27, Korolux, produsă în 
Republica Populară Chineză. În rezultatul măsurărilor 
au fost constatate următoarele: la tensiunea declara-
tă de către producător 125 W – puterea reală măsu-
rată 117,0 W, respectiv devierea constituie 6,4 %. 

După perioada de funcționare a lămpii de 8 ore, 
temperatura balastului neîncorporat a crescut de la 
20,4 0C până la 50,2 0C, după care s-a stabilizat.

Am constatat că la devierea tensiunii de alimenta-
re de la 198 V până la 242 V, nivelul de iluminare la 
distanța de 4,0 m variază de la 73 Lx până la 110 Lx 
(eficiența luminoasă de la 0,62 Lx la un Watt până la 
0,94 Lx la un Watt). Schimbarea valorii tensiunii de ali-
mentare în acest interval a determinat variația nive-
lului de iluminare cu 33,63 %, fapt care demonstrează 
impactul substanțial a salturilor de tensiune asupra 
calității iluminării produse de acest tip de lămpi.  

În acelaș timp am constatat că la tensiunea de 
funcționare de 220 V, distanța 4,0 m, nivelul de ilumi-
nare a corpului de iluminat cu lampă cu balast neîn-
corporat tip H125/27, Korolux, puterea 125 W a con-
stituit 96 Lx iar la corpul de iluminat cu puterea 60 W 
(model 005) – 265 Lx. Cu alte cuvinte, la un consum 
de energie electrică mai mic de ~2,08 ori, nivelul de 
iluminare a corpului de iluminat bazat pe LED a fost 
mai mare de 2,76 ori (eficiența utilizării corpurilor de 
iluminat cu LED față de cele tradiționale poate fi de 
5,7 ori mai mare). 

CONCLUZII INTERMEDIARE

Corpurile de iluminat sunt procurate pentru a pro-
duce ”lumină”. Eficiența investițională a procurării lor 
este apreciată după un șir de criterii măsurabile. 

Eficiența investițională în corpurile de iluminat 
bazate pe LED este evidentă. Acest tip de corpuri de 
iluminat demonstrează un consum considerabil mai 
redus de energie, o rezistență sporită la variațiile 
parametrilor energiei electrice și la condițiile reale 
ambientale, o durată de viață (de exploatare) consi-
derabil mai mare – toate astea comparativ cu lămpile 
tradițional larg utilizate în Republica Moldova. Supli-
mentar, acest tip de corpuri de iluminat solicită cos-
turi de mentenanță minime.

Nu în ultimul rînd corpurile de iluminat bazate pe 
LED au demonstrat o productivitate (”randament lu-
minos” sau ”eficiență luminoasă”) considerabil mai 
mare comparativ cu lămpile tradiționale.

Totodată, ținând cont de faptul că rețelele de 
iluminat stradal trebuie să asigure un produs final 
(iluminatul stradal) corespunzător cerințelor actuale 
constituirea rețelei de iluminat trebuie să pornească 
de la acțiunea de proiectare.

Proiectul trebuie să reprezinte soluția tehnică 
adaptată locului de amplasare, uneori să țină cont 
de faptul că corpurile de iluminat vor fi plasate pe o 
rețea de piloni existentă, astfel încât iluminatul pro-
dus să fie calitativ și eficient în exploatare. 

La această etapă intermediară măsurările reali-
zate în cadrul cercetării au demonstrat clar eficiența 
corpurilor de iluminat bazate pe LED, și necesita-
tea aplicării altor tehnici de evaluare a eficienței 
investiționale la procurare care să conțină criterii de 
evaluare suplimentari: consumul de energie, durata 
de exploatare garantată de furnizor, informații des-
pre mentenanță, calitatea iluminatului.

Metrologie generală. Cercetări şi rezultate
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Rezumat:  Scopul acestui articol este descrierea câtorva metode de transfer a unităţii de măsură a 
rezistenţei electrice de la un etalon de referinţă cu valoarea nominal a rezistenţei 1(10) 
kΩ  unui etalon cu valoarea nominal a rezistenţei de 100 kΩ.

Cuvinte cheie: etalon de referinţă, baie cu ulei, abatere relativă, incertitudine, măsurare.
Abstract:  Aim of this article is  to discribe several metod of transfer of resistance unit from refe-

rence standard with nominal value  of resistance 1(10) kΩ  to   resistance standard with 
nominal value of resustance 100 kΩ.

Key words:  reference standard, oil bath, relative deviation, uncertainty, measurement.
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METODE DE TRANSFER A UNITĂŢII DE MĂSURĂ A REZISTENŢEI  
ELECTRICE, Ω,  ÎN PROCESUL DE ETALONARE A MĂSURILOR  

DE REZISTENŢĂ ELECTRICĂ

INTRODUCERE

Etalonul, conform definiției [1], prezintă o măsură, 
aparat de măsurat, material de referință sau sistem 
de măsurare destinat de a defini, realiza, conserva 
sau reproduce o unitate sau una sau mai multe va-
lori ale unei mărimi pentru a servi ca referință. Nu ne 
vom concentra atenția asupra clasificării etaloanelor, 
însă vom atrage atenția asupra faptului că unitatea 
de măsură păstrată și reprodusă de către etalon ne-
cesită de a fi transmisă (transferată, mutată) unui șir 
de etaloane cu valori multiple și submultiple a aces-
tei unități de măsură, ceea ce prezintă deseori dificul-
tăti. În prezent pentru transferul unității de măsură 
Ω , în diapazonul de valori a rezistenței de la 1x10-4 

Ω până la  1x104 Ω în INM se folosește Sistema de 
măsurare a rezistenței 6010/100 (MEASUREMENTS 
INTERNATIONAL LIMITED), în componența căreia 
intră puntea automată de curent continuu model 
6010C bazată pe un comparator de curent continuu 
magnetic, scanerul model 4220A, extenderul mo-
del 6011C, sursa de alimentare model 6100A și baia 

cu ulei model 9301JW. Pentru transferul unității de 
masură, Ω, în diapazonul de valori a rezistențe de la 
1x104 Ω  până la 1x109 Ω și mai mari în INM nu există 
un utilaj corespunzător. Pentru aceste valori în NIST 
(National Institute of Standards and Technology) se 
foloseau măsuri-etalon de transfer de tip Hamon , 
bazate pe manipulări paralel-serie (P-S), paralel-serie 
paralel (P-SP) și serie paralel-serie (SP-S). În prezent 
există   puntea comparator de curent continuu din 
seria 6622A , GUIDLINE instruments, care asigură 
atât măsurarea cât și tranferul rezistenței electrice în 
diapazonul de valori  de la 1x10-3 Ω până la 1x109 Ω de 
care INM, cu regret, nu dispune. În cele ce urmează 
vom încerca să descriem și să analizăm câteva meto-
de de transfer a unității de măsură Ω, de la un etalon 
de referință cu valoarea nominală a rezistenței de 1 
kΩ (10 kΩ) unei măsuri de rezistență electrică  cu va-
loarea nominală a rezistenței de 100 kΩ. Preconizăm 
să descriem și să analizăm următoarele metode de 
transfer: 

• Metoda tradițională cu conectarea rezistoare-
lor în serie;

Institutul Național de Metrologie
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• Metoda de transfer cu etalon de transfer, Ha-
mon 1:100;

• Metoda de transfer cu etalon de transfer, Ha-
mon 1:10;

• Metoda de transfer cu folosirea metodei dife-
rențiale.

 
METODA TRADIŢIONALĂ

După cum anunță denumirea, acestă metodă se 
bazează pe conexiunea în serie a zece rezistoare, la 
fiecare conexiune fiind atașate două borne și în acest 
fel fiind  asigurată măsurarea lor după schema „cu 
patru fire”. Procedura de transfer include următorii 
pași:

1. Măsurarea rezistenței fiecărui rezistor din cele 
zece din componența etalonului de transfer prin me-
toda de substituție față de un etalon  de referință cu 
valoarea nominală a rezistenței de 10 kΩ  sau cu pun-
tea-comparator de curent continuu 6010C față de un 
etalon cu valoarea nominală a rezistenței de 1 kΩ sau 
10 kΩ  cu înregistrarea rezultatelor măsurărilor, Ri, în 
jurnalul de observații.

2. Măsurarea rezistenței a zece rezistoare conec-
tate în serie cu ajutorul unei punți de curent continuu 
cu puterea de rezoluție nu mai mică de 0.1 ppm/div 
sau cu un multimetru de performanță de exemplu 
Agilent 3458A sau Fluke 8508A, ultimul fiind prefe-
rabil, și înregistrarea rezultatului măsurării, Rtr ind  în 
jurnalul de observații .

3. Măsurarea rezistenței măsurii de etalonat cu 
valoarea nominală a rezistenței de 100 kΩ aflat în 
condiții adecvate etalonării (de obicei la temperatu-
ra normală de 23 °C), cu ajutorul aceleiași punți de 
curent continuu sau DMM  și în aceleași condiții ca 
și în pct. 2, și înregistrarea rezultatului măsurării în 
jurnalul de observații, R100ind

4. Calcularea diferenței: 

                        ΔR = R100ind -  Rtr ind (1),

unde R100ind și  Rtr ind   sunt indicațiile fie punții de cu-
rent continuu fie display-ului DMM la conectarea la  
borne a zece rezistoare (Rtrind) sau a măsurii de etalo-
nat (R100ind).

5. Calcularea rezistenței totale (sumare) conform 
valorilor măsurate în pct.1 

R Rtr i
1

10
= /

6. Calcularea valorii convențional adevărate a re-
zistenței măsurii de 100 kΩ cu relația: 

                                R100 Rtr + ΔR (2),
7. Calcularea incertitudinii compuse:
Dată fiind incertitudinea  etalonului de referin-

ță U(10)= 2uc, incertitudinea compusă a acestuia va 
fi  uc(10)= U(10)/2 , aceasta fiind și incertitudinea rezis-

tenței fiecăruia rezistor din cele zece. Incertitudinea 
compusă a zece rezistoare conectate în serie va fi prin 
urmare:

. / ,u u U100 2 3 16 2c c 10
1

10

10= =^ ^ ^ ^h hh h/   (3),
iar incertitudinea extinsă :

U(100)=2 uc(100)  = 3.16U(10).                     (4),
Notă: 

a)  Este necesar ca măsurările din pct. 1-3 să fie efec-
tuate într-un ritm rapid pentru a evita posibilul 
impact al schimbării temperaturii asupra calității 
măsurărilor.

b)  Incertitudinea relativă extinsă atribuită măsuran-
dului de 100 kΩ este de trei ori mai mică decât 
incertitudinea etalonului de referință. 

c)  Au fost folosite rezistoarele etalonului de transfer 
SR-1030 (ele corespund tuturor cerințelor de sta-
bilitate de scurtă durată și coeficienței de tempe-
ratură rezonabili).

METODA DE TRANSFER CU ETALONUL 
HAMON 1:100

Această metodă este binecunoscută și se realizea-
ză prin intermediul etalonului  de transfer, tip Hamon 
SR-1030 -10 kΩ  compus din douăsprezece rezistoare 
cu valoarea nominală a rezistenței 10 kΩ,  conectate 
în serie, cu patru borne de conexiune la capătul fiecă-
rui rezistor, ceea ce permite atât măsurarea fiecărui 
rezistor prin metoda „cu patru fire”, cât și efectua-
rea conexiunii prin intermediul barelor de conexiune 
SB103 a zece rezistoare în paralel (P) sau serie-para-
lel (SP). La conexiunea rezistoarelor în paralel pentru 
obținerea valorii rezistenței de 1 kΩ, se folosește re-
țeaua de compensare în paralel Model PC-101, indis-
pensabilă pentru compensarea erorii la transforma-
rea serie-paralel (SP). Procedura de transfer în acest 
caz se efectuează în următoarea consecutivitate: 
a. Se conectează barele de conexiune, SB103, și re-

țeaua paralelă de compensare, PC-101  la etalonul 
de transfer SR-1030 conform instrucțiunilor.

b. Se conectează etalonul de referință cu valoarea 
nominală a rerzistenței, 1 kΩ, aflat în baia cu ulei 
la temperatura normală, la  puntea comparato-
rului de curent continuu 6010C și se înregistrea-
ză rezultatul  măsurării, în jurnalul de observații 
- (Rref).

c. Se conectează etalonul de transfer pregătit ca în 
pct. a) la același punte ca și în pct. b) și se înregis-
trează rezultatul măsurării  în jurnalul de observa-
ții-(Rtr).

d. Se deconectează barele de conexiune, SB103, și 
rețeaua paralelă de compensare, PC-101, de la 
etalonul de transfer SR-1030.
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e. Se conectează etalonul de transfer SR-1030 (zece 
rezistoare în serie), pregătit ca în pct.d), la o pun-
te, ori DMM cu rezoluția nu mai mică de 0.1 ppm/
div și se înregistrează rezultatul măsurării  în jur-
nalul de observații - (Rtr100ind). 

f. Se deconectează etalonul de transfer SR-1030 și se 
conectează la aceiași punte sau DMM ca și în pct. e) 
măsura (etalonul), care se etalonează (căruia i se 
transferă unitatea de măsură) și se înregistrează re-
zultatul măsurării  în jurnalul de observații - (Rx100ind). 

g. Se calculează:
-   R100 = 100 Rref + Rx100ind- Rtr100ind ,   (5),
unde: 
-  Rx100ind și  Rtr100ind  - indicațiile aparatului de mă-

surat la conectarea la borne a măsurii etalona-
te și măsurii de transfer, respective;

-  Rref  -  valoarea convențional adevărată a etalo-
nului de referință (din certificat);

-  R100 - valoarea calculată convențional adevăra-
tă a rezistenței măsurii etalonate.                

h. Incertitudinea de transfer pentru cazul analizat la 
transferul 1:100 (conform documentației tehni-
ce), Utr = 1ppm +1μΩ),  astfel, luând în considerare 
incertitudinea etalonului de referință Uref , incerti-
tudinea atribuită măsurandului se va încadra (în 
cazul incertitudinii extinse a etalonului de referin-
ță Uref  =  în  limitele de ± 1.5 ppm.

METODA DE TRANSFER CU ETALONUL 
HAMON 1:10

Această metodă nu diferă esențial de metoda de-
scrisă mai devreme în capitolul anterior, diferența 
constând, în linii mari, în  procedura de manipulare a 
etalonului de transfer SR-1030 cum urmează:
a. Se conectează barele de conexiune  SB 103 la eta-

lonul de transfer SR-1030 - 10 kΩ conform sche-
mei  3 x 3 SP, adică trei câte trei rezistoare în serie 
și paralel.

b. Prin metoda de comparare succesivă (metoda de 
substituție)  se conectează la puntea comparator 
de curent continuu 6010C etalonul de referință cu 
valoarea nominală a rezistenței 10 kΩ, și etalonul 
de transfer cu barele de conexiune conectate con-
form pct.a), și  se înregistrează în jurnalul de ob-
servații  rezultatul măsurări Rtr9p. (Atenție! La conec-
tarea  SP au participat numai nouă rezistoare, deaceea  
și rezultatul  este notat ca Rtr9p).

c. Prin aceeași metodă ca și în pct. b) măsurăm re-
zistența rezistorului  al zecelea și se înregistrează 

rezultatul măsurării în jurnalul de observații, Rtr10.
d. Se deconectează barele SB 103 de la etalonul de 

transfer, asfel developându-se conexiunea a nouă 
rezistoare în serie.

e. Se conectează zece rezistoare în serie [desigur 
cele ce au participat în pct. b) și c)] la aparatul de 
măsurat, apoi măsurandul (100 kΩ) și se înregis-
trează rezultatele în jurnalul de observații, Rtr100ind 
și Rx100ind.

f. Se calculează :  
R tr9s = 9 Rtr9p   (6),
R tr10s= 9 Rtr9p  +Rtr10  (7),  
și R100 =  Rtr10s  +Rx100ind - Rtr100ind   (8).

Notă: 
Rtr9p - valoarea măsurată a rezistenței conexiunii 

trei câte trei rezistoare în serie și paralel;
R tr9s  - valoarea calculată a rezistenței conexiunii a 

nouă rezistoare în serie;
R tr10s - valoarea măsurată a rezistenței conexiunii a 

zece rezistoare în serie;
Rx100ind și Rtr100ind  -  indicațiile aparatului de măsurat 

la conectarea la borne a măsurii de etalonat și  zece 
rezistoare în serie a etalonului de transfer SR-1030;

R100  - valoarea convențional adevărată a rezisten-
ței măsurandului.
7. Incertitudinea de transfer pentru cazul analizat la 

transferul 1:10 (conform documentației tehnice), 
Utr = 1 ppm +1 μΩ),  astfel, luând în considerare 
incertitudinea etalonului de referință Uref , incer-
titudinea atribuită măsurandului se va încadra (în 
cazul incertitudinii extinse a etalonului de referin-
ță Uref  =  în  limitele de ± 1.5 ppm.
 
                                 
METODA DE TRANSFER CU FOLOSIREA 

METODEI DIFERENŢIALE

Această metodă presupune utilizarea unei punți 
ordinare  de curent continuu cu patru brațe (Puntea 
Wheatstone) cu trei brațe etalonate, și calcularea re-
zistenței măsurandului cu folosirea metodei diferen-
țiale, adică cu citirea tensiunii de dezechilibru a pun-
ții, u. O asemenea punte este arătată în Figura 1. Este 
bine cunoscut, că atunci când puntea este echilibrată 
indicațiile voltmetrului  indică „zero” ceea ce arată că 
raporturile 

R
R

4

1  și 
R
R

3

2  sunt egale, altfel fie spus: 
                                  
             R1 x R3 = R2 x R4                                   (9),
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Figura 1. Punte ordinară cu patru brațe Wheatstone

Pentru simplitate, admitem că toate brațele au va-
lori nominale și, prin urmare puntea este echilibrată 
inițial. Aceasta înseamnă, că:

u
R R

U R u
R R

U R1
1 4

4 2
2 3

3 0=
+

= =
+

=  (10),

Pentru a afla care va fi tensiunea în diagonala volt-
metrului, admitem, că una din rezistențe, fie R1, și-a 
modificat  valoarea cu o abatere relativă, δ1, asfel, în 
continuare vom avea:  

u
R R

U
k

U1
1 1 1 4 1 1 1d d

=
+ +

=
+ +^ ^h h

      (11),

și
 u

R R
U R

k
U2

2 3
3

1
=

+
=

+
 (12),

Tensiunea la bornele voltmetrului va fi:

.
. . .u u u

k k k
U k2 1

1 1 1
1

2 d
d= - =

+ + +^ ^h h
           (13),

unde: k- raportul nominal 
R
R

R
R

4
1

3
2=

δ1 – abaterea relativă  a rezistenței brațului R1;
U – tensiunea de alimentare a punții;
u  – tensiunea în diagonala de măsurare.    

În relația (13) termenul k k1 1d+^ h  din numitorul 
relației poate fi neglijat, dat fiind că k k1 1d+^ h  în cel mai rău 
caz poate avea valoarea de cel mult 10-3, ori aceasta 
prezintă abaterea valorii rezistenței etalonate (măsu-
randului) de la valoarea nominală de 0.1 %. Asfel rela-
ția (13) se va simplifica și va avea următoarea formă:

  . . .u
k
U k

1
1

2

d=
+^ h

 (14),

Dar relația (14) poate fi scrisă și astfel: 

            
.

.

U k

u k
1

1 2

d =
+^ h  (15), 

Se poate destul de ușor de demonstrat, că într-o 
punte cu patru brațe echilibrată abaterea relativă a 
rezistenței de la valoarea ei nominală ar fi fost:

                           δ0 = δ2 + δ4 – δ3    (16),

unde:
δ2, δ4 și δ3 – abaterile relative a valorii rezistențe-

lor R2, R4 și R3, corespunzător. 
Şi, în fine, abaterea relativă a rezistenței măsuran-

dului de la valoarea lui nominală în puntea neechili-
brată va fi:                             

                       δ1 = δ2 + δ4 – δ3 + δ1 (17),

Incertitudinea atribuită măsurandului în acest caz 
se calculează ca pentru relația:

                              R1 = R2 · R4/R3 (18).
                      

CONCLUZII

Au fost descrise patru metode de transfer a rezis-
tenței electrice pentru cazul 1 (10) kΩ – 100 kΩ

Din toate metodele descrise cea mai bună pare să 
fie metoda tradițională de transfer, care poate fi utili-
zată și în procesul de validare a altor metode, întrucât 
este o metodă directă de transfer.

Se preconizează o analiză mai profundă a acestor 
metode și posibilitatea folosirii lor la transferul unită-
ții de măsură în diapazonul de rezistențe de la 1MΩ 
până la 1GΩ.

u2 (+)u1

R1 R2

R3 R4

V
+U
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Rezumat: Compararea interlaboratoare pe domeniul debite lichide a avut ca scop aprecierea ni-
velului de competenţă a laboratoarelor participante. În procesul realizării măsurărilor 
au fost constatate capacităţile laboratoarelor participante de a asigura menţinerea 
condiţiilor de mediu, calitatea mentenanţei echipamentelor administrate, cunoaşterea 
şi respectarea cerinţelor formulate în documentele normative actuale. 

Cuvite cheie: Intercomparare, contoare itinerante, laborator desemnat, instalaţie etalon, criteriu de  
performanţă.

DETERMINAREA GRADULUI DE PERFORMANŢĂ A LABORATOARELOR 
DESEMNATE PE DOMENIUL DEBITE LICHIDE, VERIFICAREA 

CONTOARELOR DE APĂ
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tel.: (+373) 22 903 143

INTRODUCERE

Procesul global de urbanizare are la bază dorința 
umană firescă de a-și crește confortul de viață.

Anume orașele au fost platformele pe care au 
apărut primele rețele de apeducte și canalizare, au 
fost constituite rețelele de transport public (feroviar 
și apoi electric), au fost construite primele drumuri 
calitative. Mai târziu, au apărut rețele de iluminat 
stradal bazate pe lumina produsă de foc. Apoi, când a 
fost descoperită energia electrică și construite prime-
le elemente producătoare de lumină electrică au fost 
constituite rețele de trasnport și distribuție a energiei 
electrice.

Un oraș actual este „împânzit” de diverse rețele, 
care se află într-un proces permanent de reparație, 
mentenanță, dezvoltare și automatizare.

Costurile de existență a rețelelor au crescut odată 
cu dezvoltarea lor și, în prezent, aceste costuri se re-
flectă în costul serviciului furnizat de rețea. 

Serviciul de alimentare cu apă conține în sine con-
sumuri de energie electrică necesară pentru pompa-
rea și transportul apei, menținerea presiunii în con-

ducte, funcționarea stațiilor de tratare, etc. Şi aceasta 
este doar una din componentele costului serviciului.

În contextul în care apa devine un produs scump 
a crescut importanța evidenței exacte și sigure a con-
sumului ei.

Evidența consumului de apă este realizată prin in-
termediul apometrelor, indicațiile cărora trebuie să 
asigure confortul comunicării ambelor părți interesa-
te: furnizorului și consumatorului.

Calitatea măsurărilor realizate de apometre este 
testată prin intermediul verificărilor metrologice 
inițiale și periodice.

Până nu demult verificările metrologice erau un 
gen de monopol de stat și se prestau exclusiv de în-
treprinderi de stat. În 2012 piața serviciilor de veri-
ficare metrologică a fost liberalizată, acțiune care a 
permis accesul operatorilor economici privați. Pentru 
a putea presta servicii de verificare metrologică ope-
ratorul trebuie să parcurgă procedura de acreditare a 
competențelor sale.

Practicile actuale presupun demonstrarea 
compentețelor de măsurare și încercare prin partici-
parea la comparări inter – laboratoare.
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ORGANIZAREA COMPARĂRII 
INTERLABORATOARE

INM a inițiat compararea interlaboratoare, pe do-
meniul debite lichide la începutul lunei mai 2014. Au 
fost expediate invitații tuturor laboratoarelor, desem-
nate pe acest domeniu de măsurări, de a participa la 
compararea interlaboratoare. Patru laboratoare și-au 
confirmat participarea. Ulterior, unul din laboratoare 
a refuzat participarea. Astfel au participat trei labo-
ratoare. 

Compararea interlaboratoare a fost efectuată în 
conformitate cu SM SR EN 14154-1; 2; 3+A1:2010, 
calculul de competență (performanță) l-am realizat 
conform  SM SR EN ISO/CEI 17043:2011. 

La  începutul comparării au fost stabilite condițiile 
de efectuare a măsurărilor pentru a nu admite com-
promiterea rezultatelor. 

Am reușit să constatăm capacitățile laboratoare-
lor de a menține condițiile ambientale pe perioada 
măsurărilor.

Compararea interlaboratoare a fost efectuată prin 
intermediul a trei seturi de contoare itinerante, cu ur-
mătoarele caracteristici metrologice:

a) Trei contoare de apă: DN-15; Q3=2,5 m3/h; 
R=160;

b) Trei contoare de apă: DN-15; Q3=2,5 m3/h; 
R=80;

c) Trei contoare de apă: DN-20; Q3=2,5 m3/h; 
R=160. 

Au fost selectate  mai multe seturi de contoare, 
pentru a permite participarea tuturor laboratoarelor 
cu cel puțin un set.

Măsurările au fost efectuate pentru următoarele 
debite:

între Q1 și 1,1Q1 
între Q2 și 1,1Q2
între Q3 și 1,1Q3

Pentru fiecare debit, indicat mai sus, ciclul l-am 
repetat de 5 ori.

Calculul erorilor relative de măsurare s-a efectuat 
– conform art. 7 al SM SR EN 14154-1+A1:2010:

                          
( ) 100% ×




 −
=

a

ai

V
VV

ε  (1) 

unde:     Vi  - volumul indicat;

aV   - volumul real.

Compararea a fost realizată conform schemei sta-
bilite de tip ”stea”, și s-a desfășurat în modul urmă-
tor.

Cercetarea caracteristicilor metrologice ale con-
toarelor itinerate au fost efectuate mai întâi de la-
boratorul pilot. După care au plecat spre laboratorul 
participant, care la rândul său au efectuat măsurările 
programate.

După finalizarea măsurărilor, contoarele itine-
rante reveneau în laboratorul pilot care realiza cer-
cetările repetate. Astfel, laboratorul pilot a cunoscut 
variația caracteristicilor metrologice ale contoarelor 
intinerante și a prevenit compromiterea măsurărilor 
laboratoarelor participante. 

Acest ciclu a fost repetat în referință cu fiecare la-
borator participant, rezultatele au fost înregistrate în 
raportul de măsurări. 

Calculul criteriilor de performanță ale laboratoa-
relor participante l-am efectuat pentru fiecare din 
valorile debitelor stabilite.

Valoarea ”z” am calculat-o aplicând relația B.3 din 
SM SR EN ISO/CEI 17043/2010:

                            σ€
ii Xxz −=   (2)

unde:
xi – rezultatul prezentat de laborator, pentru fieca-

re debit de încercare;
Xi – valoarea atribuită obiectului încercării de 

competență;
σ€–  abaterea standard atribuită pentru evaluarea 

competenței.
Evaluarea performanțelor laboratoarelor partici-

pante, a fost realizată în baza următoarelor criterii:
|z|≤2, rezultatul laboratorului este considerat sa-

tisfăcător;
2<|z|≤3, rezultatul satisfăcător, dar reprezintă un 

semnal de avertizare. Acesta indică la existența unor 
probleme în lanțul de realizare a măsurărilor și re-
prezintă un risc care solicită înteprinderea măsurilor 
corective.

|z|≥3, rezultatul laboratorului este considerat ne-
satisfăcător. Acest caz impune întreprinderea urgentă 
a măsurile de identificare a problemei, elaborarea și 
aplicarea obligatorie a măsurilor corective. 

Pentru asigurarea confidențialității datelor obți-
nute, am atribuit câte un cod fiecărei instalații etalon 
participantă din partea laboratoarelor.

Laboratoarele au participat la intercomparare cu 
mai multe instalații etalon, după cum urmează:   

Lab 1- trei instalații, având următoarele codificări, 
CIDL-01, CIDL-02, CIDL-03. 

Lab 2 - trei instalații, având următoarele codificări, 
CIDL-04, CIDL-05, CIDL-06. 

Lab 3 - o instalație, cu codul CIDL-07.
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REZULTATUL COMPARĂRII INTERLABORATOARE

În urma efectuării calculelor factorului ”z”, laboratoarele au obținut următoarele rezultate.

Valoarea ”z” obținută de laboratoare, pentru contorul itinerant cu nr. 1299006990

Nr. 
crt. Cod laborator |z|pentru

Q= 0,9 Q₃÷Q₃
|z|pentru               

Q=  Q₂÷1,1 Q₂
|z|pentru

Q= Q₁÷1,1 Q₁
1 CIDL-01 0,53 0,87 0,43
2 CIDL-02 0,17 0,14 1,51
3 CIDL-03 0,18 0,34 0,17
4 CIDL-04 0,02 0,73 0,17
5 CIDL-05 0,22 4,35 4,48
6 CIDL-06 1,41 1,96 0,04
7 CIDL-07 0,08 0,37 0,23

Valoarea ”z” obținută de laboratoare, pentru contorul itinerant cu nr. 1045266/13A

Nr. 
crt. Cod laborator |z|pentru 

Q= 0,9 Q₃÷Q₃   
|z|pentru               

Q=  Q₂÷1,1 Q₂
|z|pentru 

Q= Q₁÷1,1 Q₁
1 CIDL-01 1,37 0,22 1,43
2 CIDL-02 0,0 0,89 0,52
3 CIDL-03 0,59 0,17 0,49
4 CIDL-04 0,47 0,72 0,29
5 CIDL-05 0,08 5,37 3,06
6 CIDL-06 1,45 0,47 1,05
7 CIDL-07 0,19 1,96 0,22

Valoarea ”z” obținută de laboratoare, pentru contorul itinerant cu nr. 1300000001

Nr. 
crt. Cod laborator |z|pentru 

Q= 0,9 Q₃÷Q₃   
|z|pentru              

 Q=  Q₂÷1,1 Q₂
|z|pentru 

Q= Q₁÷1,1 Q₁
1 CIDL-01 0,27 1,01 0,37
2 CIDL-02 0,24 0,66 0,13
3 CIDL-03 0,35 1,92 0,35
4 CIDL-04 0,46 0,02 0,22

Valoarea ”z” obținută de laboratoare, pentru contorul itinerant cu nr. 1300000002

Nr. 
crt. Cod laborator |z|pentru 

Q= 0,9 Q₃÷Q₃   
|z|pentru               

Q=  Q₂÷1,1 Q₂
|z|pentru 

Q= Q₁÷1,1 Q₁
1 CIDL-01 0,06 1,04 0,44
2 CIDL-02 0,11 1,33 0,47
3 CIDL-03 0,08 1,49 0,57
4 CIDL-04 0,17 1,90 0,87
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Valoarea ”z” obținută de laboratoare, pentru contorul itinerant cu nr. 1300000003

Nr. 
crt. Cod laborator |z|pentru 

Q= 0,9 Q₃÷Q₃   
|z|pentru               

Q=  Q₂÷1,1 Q₂
|z|pentru 

Q= Q₁÷1,1 Q₁

1 CIDL-01 0,04 0,8 0,3

2 CIDL-02 0,02 0,89 0,01

3 CIDL-03 0,06 1,8 0,25

4 CIDL-04 0,2 0,57 0,31

Valoarea ”z” obținută de laboratoare, pentru contorul itinerant cu nr. 524298-13

Nr. 
crt. Cod laborator |z|pentru 

Q= 0,9 Q₃÷Q₃   
|z|pentru               

Q=  Q₂÷1,1 Q₂
|z|pentru 

Q= Q₁÷1,1 Q₁

1 CIDL-04 0,51 0,78 0,12

2 CIDL-06 2,87 0,08 0,06

3 CIDL-07 0,1 1,73 1,37

Valoarea ”z” obținută de laboratoare, pentru contorul itinerant cu nr. 1199006778

Nr. 
crt. Cod laborator |z|pentru 

Q= 0,9 Q₃÷Q₃   
|z|pentru               

Q=  Q₂÷1,1 Q₂
|z|pentru 

Q= Q₁÷1,1 Q₁

1 CIDL-04 0,81 0,87 0,52

2 CIDL-06 1,69 0,22 0,5

3 CIDL-07 1,04 0,18 0,5

Valoarea ”z” obținută de laboratoare, pentru contorul itinerant cu nr. 1199006777

Nr. 
crt. Cod laborator |z|pentru 

Q= 0,9 Q₃÷Q₃   
|z|pentru             

  Q=  Q₂÷1,1 Q₂
|z|pentru 

Q= Q₁÷1,1 Q₁

1 CIDL-04 0,28 0,53 0,01

2 CIDL-06 2,49 1,07 0,27
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CONCLUZII

Examinarea rezultatelor obținute în cadrul com-
parării interlaboratoare mi-a permis să fac următoa-
rele concluzii.

Rezultatele măsurărilor obținute la instalațiile 
cu numărul CIDL-01, CIDL-02, CIDL-03, CIDL-04 și 
CIDL-07 pot fi calificate ca satisfăcătoare. Valoarea  
”z” ≤ 2. 

Personalul laboratorului a demonstrat un nivel 
suficient de cunoștințe a domeniul și o atitudine res-
ponsabilă față de realizarea măsurărilor. Instalațiile 
menționate sunt menținute într-o stare satisfăcă-
toare, fapt care demonstrează că în laboratoare este 
implementat un sistem de management al calității 
funcțional. 

Rezultatele măsurărilor realizate la instalația cu 
numărul CIDL-06 au fost calificate drept satisfăcă-
toare, dar la limită. Este recomandabil ca specialiștii 
laboratorului să realizeze o analiză a lanțului de mă-
surări pentru a identifica factorii generatori de pro-
bleme, să elaboreze măsurile corective potrivite, să 
le aplice și să examineze din nou rezultatele măsu-
rărilor. Valoarea ”z” în cazul acestei instalații a fost în 
următorul interval: 2 < z < 3. 

Personalul laboratorului a demonstrat un nivel 
suficient de cunoștințe a domeniului și o atitudine 
responsabilă față de realizarea măsurărilor. Instalația 
menționată este menținută într-o stare satisfăcătoa-
re, fapt care demonstrează că în laboratoare este 

implementat un sistem de management al calității 
funcțional.

Rezultatele măsurărilor realizate la instalația cu 
numărul CIDL-05 au fost calificate drept nesatisfăcă-
toare. 

Personalul laboratorului nu deține un nivel sufici-
ent de cunoștințe a domeniului și nici nu a demon-
strat o atitudine responsabilă față de realizarea mă-
surărilor. Instalația etalon nu este menținută într-o 
manieră, care să asigure calitatea și exactitatea mă-
surărilor, personalul ignoră prevederile actelor nor-
mative din domeniu. 

Am constatat că unul din contoarele itinerante, pe 
parcursul realizării măsurărilor din programul compa-
rării interlaboratoare, nu și-a păstrat caracteristicile 
metrologice. Ca urmare, acesta a fost exclus din pro-
cesul de comparare.

Compararea interlaboratoare a permis acumula-
rea informației necesare pentru evaluarea nivelului 
de competență a laboratoarelor participante. Din 
cele șapte instalații incluse în lanțul de măsurări doar 
la șase rezultatele au fost calificate ca satisfăcătoare. 

Instalația care a generat rezultatele nesatisfăcă-
toare se recomandă a fi exclusă din procesul de veri-
ficare metrologică a mijloacelor de măsurare până la 
înlăturarea neconformităților. 

Astfel, realizarea comparării permite nu doar con-
statarea problemelor dar și sporirea calității măsu-
rărilor la nivel național, obiectiv urmărit constant de 
INM. 
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Rezumat:  Articolul prezintă situaţia actuală a cadrului normativ-legal şi schimbările ce au loc oda-
tă cu implementarea directivelor europene şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea 
europeană. Totodată sunt evidenţiate şi problemele ce apar pe acest traseu, fiind nece-
sară o perioadă de tranziţie de cîţiva ani, timp în care să se treacă de la aprobarea de 
model a mijloacelor de măsurare la procedura de evaluare a conformităţii.

Summary:  The article reviews the legal and regulatory framework, changes which occur with the 
implementation of European directives and harmonization of national legislation with 
the European one. Also, highlights the problems that occur on this route, requiring a 
transition period of several years during which to change pattern approval of measu-
ring instruments to conformity assessment procedures.

Cuvinte cheie: metrologie, cadrul normativ, directive europene, legislaţie armonizată, evaluarea 
conformităţii.

Key words:  metrology, regulatory framework, european directives, harmonized legislation, confor-
mity assesment.
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CADRUL NORMATIV ÎN DOMENIUL METROLOGIEI  
ŞI INTEGRAREA EUROPEANĂ

Armonizarea legislației constituie unul din obiec-
tivele primordiale ale Republicii Moldova în procesul 
de apropiere de UE și, concomitent, piatra de temelie 
a întregului proces de integrare în UE. Armonizarea 
legislației naționale cu acquis-ul comunitar aduce 
numeroase beneficii interne care se materializează 
într-un cadru legislativ-normativ modern care pro-
movează principiile și valorile economiei de piață și 
ale unui stat bazat pe drept, precondiții inerente dez-

voltării unui stat european modern. Alinierea la un 
standard european de legiferare bazat printre altele 
pe reglementare limitată, discreție birocratică redu-
să, va favoriza considerabil dezvoltarea sectorului 
privat, factor important pentru asigurarea unei creș-
teri economice durabile, demonstrat de experiența 
statelor central europene. Pe lângă aceasta, legislația 
armonizată contribuie semnificativ la crearea unui 
mediu investițional atractiv pentru investitorii străini, 
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care vor regăsi în Republica Moldova un mediu juridic 
cunoscut, stabil și previzibil, factor important pentru 
creșterea investițiilor străine directe. 

  Mai mult ca atât, regulile, conceptele și princi-
piile armonizate vor facilita comerțul cu UE și statele 
candidate, ceea ce este important în special pentru 
producătorii locali în căutare de noi piețe de desfa-
cere. 

Procesul de armonizare a legislației naționale cu 
standardele și normele UE în domeniul metrologiei 
constă în transpunerea Directivelor europene ce țin 
de acest domeniu.

Pentru armonizarea cadrului normativ cu prevede-
rile Directivei 2009/23/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind aparatele 
de cântărire neautomate, a fost adoptată Hotărârea 
Guvernului cu privire la aprobarea reglementării tehnice 
„Cerințe privind aparate de cântărit neautomate”, care 
va intra în vigoare la 15.04.2015. La intrarea în vigoa-
re a prezentei reglementări – se va înlocui procedura 
de aprobare de model a mijloacelor de măsurare în 
procedura de evaluare a conformității, efectuată de 
Organisme Notificate. Procedura de evaluare a con-
formității presupune alegerea unui modul de către 
producătorul mijloacelor de măsurare: examinare de 
tip, declarația de conformitate, verificarea unității de 
produs. 

Această reglementare tehnică are ca scop proteja-
rea populației împotriva rezultatelor incorecte ale 
operațiunilor de cântărire efectuate cu ajutorul apa-
ratelor de cântărire neautomate, atunci când aces-
tea sunt utilizate la măsurări în domeniile de interes 
public, așa ca tranzacțiile și operațiunile comerciale, 
perceperea taxelor și impozitelor, protecția mediului 
ambiant, etc. Mai mult ca atât, prevederile date ur-
mează să reducă barierele în calea comerțului, stabi-
lind cerințele esențiale pe care aparatele de cântărit 
cu funcționare neautomată trebuie să le îndeplineas-
că pentru a fi puse în funcțiune și stabilind o modali-
tate mai simplă de evaluare a conformității conform 
acestor prevederi. Implementarea directivei are un 
potențial înalt de optimizare a mediului de afaceri.

De asemenea, prevederile directivei au ca scop 
asigurarea liberii circulații a aparatelor de cântărit cu 
funcționare neautomată pe piața UE și un nivel ridi-
cat de protecție pentru consumatori. Prin urmare, în 
urma implementării prevederilor directivei nomina-
lizate, aceste dimensiuni vor fi îmbunătățite și în Re-
publica Moldova.

Este în proces de aprobare prin Hotărâre de Gu-
vern „Regulamentul de stabilire a normelor privind 
cantitățile nominale ale produselor preambalate”, care 
transpune Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 
ianuarie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor 

membre referitoare la preambalarea, în funcție de 
masă sau volum, a anumitor produse preambalate 
și Directiva 2007/45/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a 
normelor privind cantitățile nominale ale produselor 
preambalate. 

Acest Regulament stabilește norme cu privire la 
cantitățile nominale ale produselor preambalate pre-
cum și cerințele pe care trebuie să le satisfacă aces-
tea, ce conțin produse destinate vânzării în cantități 
nominale unitare constante, care sânt: 

• egale cu valorile prestabilite de către ambala-
tor;

• exprimate în unități de masă sau de volum;
• cuprinse între 5 g și 10 kg sau între 5 ml și 10 l.
Produsele preambalate care vor corespunde cerin-

țelor tehnice și metrologice prevăzute în Regulament 
vor fi marcate cu litera „e”. Aceasta va oferi certitudi-
nea că produsele destinate vânzării corespund canti-
tății nominale declarate de către producător (amba-
lator) sau importator, ceea ce va contribui la sporirea 
credibilității consumatorilor în produsele plasate pe 
piață. Mai mult, produsele preambalate marcate cu 
litera „e” vor avea prioritate în ceea ce privește ac-
cesul acestora pe piețele externe, ceea ce va avea un 
impact pozitiv asupra economiei naționale.

În proces de adoptare se află și Reglementarea 
tehnică privind punerea la dispoziție pe piață a mij-
loacelor de măsurare. Această reglementare tehnică 
transpune Directiva 2014/32/UE  a Parlamentului Eu-
ropean și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
armonizarea legislației statelor membre referitoare la 
punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsu-
rare (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
nr. L 96\149 din 29 martie 2014). Reglementarea teh-
nică în cauză stabilește cerințele pe care trebuie să le 
satisfacă mijloacele de măsurare în vederea punerii 
lor la dispoziție pe piață și/sau dării lor în folosință 
pentru măsurările efectuate în domeniile de interes 
public ce țin de sănătate publică, ordinea și siguranța 
publică, protecția mediului și a consumatorului, co-
lectarea taxelor și impozitelor, corectitudinea tran-
zacțiilor comerciale, să creeze bariere în calea liberei 
circulații a mijloacelor de măsurare. La intrarea în vi-
goare a acestei reglementări procedura de aprobare 
de model a mijloacelor de măsurare va fi înlocuită cu 
procedura de evaluare a conformității, efectuată de 
Organisme Notificate. Procedura de evaluare a con-
formității presupune alegerea unui modul de către 
producătorul mijloacelor de măsurare: examinare de 
tip; controlul intern al producției mijloacelor de mă-
surare, verificări ale mijloacelor de măsurare supra-
vegheate la intervale aleatorii; conformitatea cu tipul 
bazată pe asigurarea calității procesului de producție; 
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asigurarea calității procesului de producție; asigura-
rea calității la inspecția și încercarea mijlocului de 
măsurare finit; conformitatea bazată pe verificarea 
mijlocului de măsurare; conformitatea bazată pe asi-
gurarea totală a calității. 

Această reglementare tehnică se aplică următoa-
relor mijloace de măsurare:

• contoare de apă;
• contoare de gaz și dispozitivele de conversie de 

volum;
• contoare de energie electrică activă; 
• contoare de energie termică; 
• sisteme de măsurare pentru măsurarea conti-

nuă și dinamică a cantităților de lichide altele 
decât apa;

• aparate de cântărit cu funcționare automată; 
• taximetre;
• măsuri materializate;
• instrumente pentru măsurarea dimensională;
• analizatoare pentru gaze de eșapament.
Prin adoptarea directivelor europene și standar-

delor conexe, țara noastră se poziționează între est 
și vest. Pe de o parte există solicitări de recunoaște-
re a rezultatelor încercărilor metrologice efectuate 
în țările CSI, cu care există acord de recunoaștere, și 
avem un număr considerabil de documente normati-
ve (GOST-uri) utilizate în domeniul metrologiei, pe de 
altă parte implementăm practica europeană. Rezultă 
clar că e necesară o perioadă de tranziție de 2-3 ani, 
timp în care să fie valabile atît procedurile de eva-
luare a conformității mijloacelor de măsurare, cât și 

procedurile de aprobare de model și recunoaștere a 
rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor de 
măsurare, efectuate în scopul aprobărilor de model. 
În deosebi că trezește dubii posibilitatea apariției în 
RM a Organismelor de evaluare a conformității mij-
loacelor de măsurare, pe unele segmente crearea 
acestora fiind din start nerentabilă, deoarece în țară 
există puțini producători de mijloace de măsurarea, 
iar crearea unui organism de evaluare a conformității 
presupune investiții destul de mari.

Altă provocare ține de supravegherea pieții care, 
în domeniul metrologiei, la etapa actuală este foarte 
precară. Drept exemple pot servi: efectuarea verifică-
rilor metrologice necalitativ de către entitățile acredi-
tate și desemnate pe domeniile respective; numărul 
mare de balanțe nelegalizate utilizate în piețele din 
țară, fapt care a fost confirmat în rezultatul controa-
lelor efectuate de Agenția Protecției Consumatorului 
în comun cu Ministerul Economiei și Institutul Națio-
nal de Metrologie. Deci pe acest segment există pro-
bleme mari, mai ales având în vedere că supraveghe-
rea pieții este o verigă foarte importantă în protecția 
consumatorilor de efectele negative ale măsurărilor 
incorecte. Situația se poate complica esențial la eta-
pa plasării automate pe piață a mijloacelor de măsu-
rare importate din Uniunea Europeană. 

Toate cele expuse mai sus denotă necesitatea 
abordării complexe a problemelor ce apar la trans-
punerea Directivelor europene în legislația națională, 
cu implicarea tuturor părților cointeresate și factori-
lor de decizie.
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MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

министерство ЭКономиКи 
республиКи молдова

O R D I N
   П р и к а з

nr.    158       din  “  29     ”      08              2014
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 06:2014

În temeiul art. 2, alin. (2) lit. d) din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995, cu modificările și completă-
rile ulterioare și a Legii cu privire la registre nr. 71-XVI din 22.03.2007, 

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul general de metrologie legală RGML 06:2014 „Sistemul Național de Metrolo-
gie. Registru de stat al etaloanelor unităților de măsură. Principii de bază și modul de ținere”, conform 
anexei.

2. Se abrogă documentul normativ RGML 06:2007 “Registru național al etaloanelor  unităților de măsură”  
la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Se transmite prezentul ordin:
-   spre plasare pe pagina web a Ministerului Economiei;
-   Institutului Național de Metrologie spre publicarea în revista “Metrologie”, publicație periodică de 

specialitate și plasare pe pagina web.

Viceprim – ministru,
Ministru                                                                                    Andrian CANDU
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Metrologie legală

MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

министерство ЭКономиКи 
республиКи молдова

O R D I N
П р и к а з

Nr.  162   din  “  11 ”   septebmrie  2014
mun. Chișinău

Cu privire la unele modificări în „Lista Oficială a mijloacelor de măsurare  
supuse controlului metrologic legal” 

   
Întru asigurarea uniformității, exactității și legalității măsurărilor în Republica Moldova, conform art.12, pct. 
(2) al Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 (Monitorul Oficial, 1996 din 29.02.1996, nr. 13, art. 124) cu 
modificările și completările ulterioare, în scopul implementării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 418 din 
05.06.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de plasare pe piață a dispozitivelor medicale 
și conform Procesului verbal nr. 1 din 10.03.2014 a Grupului de Lucru de revizuire a „Listei Oficiale a mijloace-
lor de măsurare supuse controlului metrologic legal” format prin Ordinul Ministerului Economiei din 4 martie 
2014

ORDON:

Se aprobă modificările în „Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” 1. 
(„Lista Oficială…”) (Monitorul Oficial, 2012 din 16.11.2012, nr. 237-241, art. 1377) conform Anexei la 
prezentul Ordin;

Mijloacele de măsurare utilizate în domeniul mărimilor biomedicale (dispozitive medicale cu funcția 2. 
de măsurare), incluse în capitolul 13 al „Listei Oficiale…” care au fost puse în funcțiune pînă la data de 
05.06.2014 și se află în exploatare și cele supuse procedurilor de evaluare a conformității la introduce-
rea pe piață, conform Hotărîrii Guvernului nr. 418 din 05.06.2014, se supun verificării periodice și după 
reparație pînă la crearea în Republica Moldova a organismelor de evaluare a conformității prevăzute de 
art. 66 din Hotărîriea Guvernului nr. 418 din 05.06.2014;

A publica prezentul Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova cu republicarea „Listei Oficiale…” 3. 
integrale.

Viceprim-ministru, 
ministru                                                    Andrian CANDU
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Institutul Național de Metrologie

MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

министерство ЭКономиКи 
республиКи молдова

 O R D I N
   П р и к а з

nr.  165  din “ 16 ”  septembrie  2014
mun. Chişinău

Cu privire la aprobarea în calitate de normă de metrologie legală 

Pentru asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul 
Republicii Moldova şi întru executarea art. 2, pct. (2), lit. d) şi art. 13, alin. (1) ale Legii metrologiei nr. 647-XIII 
din 17.11.95, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea Institutului Naţional şi Metrologie

ORDON

Se aprobă în calitate de normă de metrologie legală:1. 
NML 5-08:2014 „Sistemul Naţional de Metrologie. Fummetre optice. Procedura de verificare - 
metrologică” (se anexează). 

Direcţia dezvoltarea infrastructurii calităţii:2. 
să asigure plasarea prezentului ordin pe pagina web a Ministerului Economiei şi publicarea în - 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
să transmită prezentul ordin Institutului Naţional de metrologie (INM).- 

3. INM să publice informaţia cu privire la aprobarea normei de metrologie legală menţionate în punctul 1 
al prezentului ordin, în revista de specialitate „Metrologie” şi să asigure plasarea informaţiei respective 
pe pagina sa web.

4.  Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcină viceministrului Dlui Valeriu TRIBOI.

Viceprim – ministru,
Ministru                                                    Andrian CANDU
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Metrologie legală

MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

министерство ЭКономиКи 
республиКи молдова

O R D I N
П р и к а з

Nr.    167     din   “   18      ”     09    2014
mun. Chișinău

Cu privire la atestarea solicitanţilor în calitate de  verificatori metrologi

În scopul asigurării uniformității, legalității și exactității măsurărilor în Republica Moldova, în temeiul art. 
2, alin. (2), lit. o) al Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1996, nr. 13, art. 124, republicat: Monitorul Oficial al Republica  Moldova, ediție specială din 15 aprilie 2008) 
în conformitate cu prevederile Regulamentului general de metrologie legală RGML 24:2012 „Sistemului Nați-
onal de Metrologie. Criterii de calificare și modul de atestare a verificatorilor metrologi”, aprobat prin Ordinul 
Ministerului Economiei nr. 114 din 02 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republica Moldova, 2012, nr. 237-241, 
art. 1377) și la recomandările membrilor Consiliului Național de  Metrologie 10 septembrie 2014 (Proces ver-
bal  nr. 7 din 10 septembrie 2014)

ORDON

1. Se atestă în calitate de verificatori metrologi cu dreptul de efectuare a verificării metrologice a mijloa-
celor de măsurare legale conform domeniilor solicitate, următoarele persoane:
− Andrei Malinovskii                       −    Marin Leahu
− Dumitru Şovgur                            −    Grigore Ciobanu
− Anatolie Staviță 

2. Se  eliberează certificate de competență, pe un termen de 5 ani, conform domeniilor de măsurări 
solicitate, persoanelor atestate (conform anexei)

3. Direcția dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul Ministerului Economiei:
− să actualizeze Lista verificatorilor metrologi atestați plasată pe pagina web a Ministerului Economi-

ei;
− să transmită prezentul Ordin Institutului Național de Metrologie (INM).

4. Se pune în sarcina INM plasarea prezentului Ordin pe pagina web a acestuia și publicarea în revista 
periodică de specialitate „Metrologie”.

Viceprim-ministru,
Ministru                   Andrian CANDU
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                                                                                                                                                                        Anexa
                                                                                                                            
                                                                                                                  

la Ordinul Ministerului Economiei 
nr. 167 din 18.09.2014

Prenume, Nume Domeniul măsurărilor Nr. Certificatului 

Andrei Malinovskii Mărimi mecanice Nr. 0134

Dumitru Şovgur Mărimi mecanice Nr. 0135

Grigore Ciobanu Mărimi geodezice și geometrice Nr. 0136

Marin Leahu Mărimi optice și geometrice Nr. 0137

Anatolie Stăviță Mărimi mecanice Nr. 0138

Institutul Național de Metrologie
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MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

министерство ЭКономиКи 
республиКи молдова

Metrologie legală

O  R  D  I  N
П  р  и  к  а  з

Nr._168_  din  “__18_” __09__2014
mun. Chişinău

Cu privire la redesemnarea Laboratorului de verificări metrologice al ÎCS „Veritans Plus” S.R.L.

În scopul asigurării uniformității, legalității și exactității măsurărilor în Republica Moldova, în temeiul art. 2, 
alin. (2), lit. g) a Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1996, nr. 13, art. 124,  republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 15 aprilie 2008), 
în conformitate cu prevederile Regulamentului general de metrologie legală RGML 01:2012 „Sistemul Național 
de Metrologie Desemnarea în cadrul Sistemului Național de Metrologie”, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Economiei nr. 114 din 02 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2012, nr.237-241, art.1377) și la 
recomandările membrilor Consiliului Național de Metrologie din 10 septembrie 2014 (Proces verbal nr. 7 din 
10 septembrie 2014)

ORDON

1. Se redesemnează Laboratorul de verificări metrologice ÎCS „Veritans Plus” S.R.L., mun. Chișinău 
pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale: contoare de gaz cu pereții 
deformabili (membrană), cu pistoane rotative, cu turbină, ultrasunet, contoare de apa rece și caldă, 
debitmetre, măsuri de volum metalice, sisteme de măsurare și înregistrare a cantității produselor 
petroliere și a gazelor lichefiate livrate cu amănuntul, distribuitoare de gaz comprimat și măsurătoare 
de volum.    

2. Se eliberează Certificatul de desemnare nr. SNM MD 006/007:2014 din  19 septembrie 2014, valabil 
pînă la 17 decembrie 2017, însoțit de Anexa cu Domeniul de desemnare.

3. Direcția dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul Ministerului Economiei:
− să actualizeze Lista entităților desemnate pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare 

legale în Sistemul Național de Metrologie, plasată pe pagina web a Ministerului Economiei;
− să transmită prezentul Ordin Institutului Național de Metrologie (INM).

4. Se pune în sarcina INM plasarea prezentului Ordin pe pagina web a acestuia și publicarea în revista 
periodică de specialitate „Metrologie”.

 Viceprim –ministru,
 Ministru        Andrian CANDU
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Institutul Național de Metrologie

MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

министерство ЭКономиКи 
республиКи молдова

O R D I N
П р и к а з

Nr. 196 din  “ 26 ”  11. 2014
mun. Chişinău

Cu privire la extinderea domeniului de desemnare al laboratorului de verificări metrologice
al ÎCS „Veritans Plus” S.R.L.

În scopul asigurării uniformității, legalității și exactității măsurărilor în Republica Moldova, în temeiul art. 2, 
alin. (2), lit. g) a Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1996, nr. 13, art. 124, republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15 aprilie 2008), în 
conformitate cu prevederile Regulamentului general de metrologie legală RGML 01:2012 „Sistemul Național 
de Metrologie. Desemnarea în cadrul Sistemului Național de Metrologie”, aprobat prin Ordinul Ministerului 
Economiei nr. 114 din 02 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.1377) și la 
recomandările membrilor Consiliului Național de Metrologie din 18 noiembrie 2014 (Proces verbal nr. 8 din 
18 noiembrie 2014)

ORDON

1. Se extinde domeniul de desemnare al laboratorului de verificări metrologice al ÎCS „VERITANS PLUS” 
S.R.L. pentru efectuarea verificării metrologice a următorului sortiment de mijloace de măsurare: 
contoare de gaz cu pereți deformabili, sisteme de măsurare și înregistrare a produselor petroliere și a 
gazului lichefiat livrate cu amănuntul tip TIS-RS, NCR Octane 2000, DENIT SYSTEMS M, DENIT SYSTEMS, 
PPEU-PETROM MOLDOVA, KVERTI-K, DO-01 AIDA, Sigma 2000 BIF, manometre, conform domeniului 
de acreditare;

2. Se completează Certificatul de desemnare nr. SNM MD 006/007:2011, valabil pînă la 17 decembrie 
2017 eliberat Laboratorului de verificări metrologice Î.C.S. „VERITRANS PLUS” SRL, mun. Chișinău, cu 
Anexa 2 - Domeniu de desemnare (extindere).

3. Direcția dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul Ministerului Economiei:
− să actualizeze Lista entităților desemnate pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare 

legale în Sistemul Național de Metrologie, plasată pe pagina web a Ministerului Economiei;
− să transmită prezentul Ordin Institutului Național de Metrologie pentru publicare în revista 

„Metrologie”.

Viceprim-ministru,
Ministru                            Andrian CANDU
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MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

министерство ЭКономиКи 
республиКи молдова

Metrologie legală

O R D I N
П р и к а з

Nr. 197  din  “ 26 ” 11.2014
mun. Chişinău

Cu privire la desemnarea laboratorului de verificări metrologice al S.R.L. “Metroaparat Service”

În scopul asigurării uniformității, legalității și exactității măsurărilor în Republica Moldova, în temeiul art. 2, 
alin. (2), lit. g) a Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
1996, nr. 13, art. 124, republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15 aprilie 2008), 
în conformitate cu prevederile Regulamentului general de metrologie legală RGML 01:2012 „Sistemul Națio-
nal de Metrologie Desemnarea în cadrul Sistemului Național de Metrologie”, aprobat prin Ordinul Ministeru-
lui Economiei nr. 114 din 02 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 237-241, art.1377) 
și la recomandările membrilor Consiliului Național de Metrologie din 18 noiembrie 2014 (Proces verbal nr. 8 
din 18 noiembrie 2014)

ORDON

1. Se desemnează laboratorul de verificări metrologice S.R.L. „METROAPARAT-SERVICE”, pentru efectuarea 
verificării metrologice a următorului sortiment de mijloace de măsurare: traductoare de temperatură; 
dulapuri de sterilizare, de uscat, etuve, cuptoare de calcinare; traductoare de presiune și diferență de 
presiune; sfigmomanometre non-invazive, manometre, aparate de cîntărit cu funcționare neautomată 
(inclusiv balanțe electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BS; bascule electrono-tenzometrice de 
cîntărire statistică tip BX), conform domeniului de acreditare;

2. Se eliberează Certificatul de desemnare nr. SNM MD 016/016:2014 din 26 noiembrie 2014, valabil pînă 
la 11 septembrie 2019, însoțit de Anexa cu Domeniul de desemnare pentru laboratorul de verificări 
metrologice al S.R.L. „METROAPARAT-SERVICE”;

3. Direcția dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul Ministerului Economiei:
− să actualizeze Lista entităților desemnate pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare 

legale în Sistemul Național de Metrologie, plasată pe pagina web a Ministerului Economiei;
− să transmită prezentul Ordin Institutului Național de Metrologie pentru publicarea în revista „Me-

trologie”.

Viceprim-ministru,
Ministru                                               Andrian CANDU
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MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

министерство ЭКономиКи 
республиКи молдова

O R D I N
П р и к а з

Nr. 198 din  “26 ” 11. 2014
mun. Chișinău

Cu privire la atestarea solicitanţilor pentru atribuirea calificării de verificator metrolog

În scopul asigurării uniformității, legalității și exactității măsurărilor în Republica Moldova, în temeiul art. 
2, alin. 2, lit. o) al Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 
13, art. 124, republicat: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15 aprilie 2008), în con-
formitate cu prevederile Regulamentului general de metrologie legală RGML 24:2012 „Criterii de calificare și 
modul de atestare a verificatorilor metrologi” aprobat prin ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 02 iulie 
2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 237 – 241, art. 1377) și la recomandările membrilor 
Consiliului Național de Metrologie din 18 noiembrie 2014 (Procesul verbal nr. 8 din 18 noiembrie 2014)

ORDON

1. Se atestează în calitate de verificator metrolog cu dreptul de efectuare a verificărilor metrologice con-
form domeniilor solicitate, următoarele persoane:
– Victor Smerecinschi;     –    Alexandr Bondarciuc; 
– Taisia Teslenco;     –    Vasile Palenciuc;
– Oleg Lichii;      –    Serghei Procopenco;
– Vasile Oțel;      –    Ecaterina Ghelas;
– Ion Bostan;      –    Denis Sabadaș;
– Vitali Afanasiev;     –    Alexandr Covric;
– Alexandr Inacoglo;    

2. Se eliberează certificatele de competență, pe un termen de 5 ani, conform domeniilor de măsurare, 
persoanelor enumerate în punctul 1 al prezentului Ordin (conform Anexei).

3. Direcția dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul Ministerului Economiei:
− să completeze Lista verificatorilor metrologi atestați, cu plasarea ulterioară a acesteia pe pagina 

web a Ministerului Economiei;
− să transmită prezentul ordin Institutului Național de Metrologie (INM) și publicarea în revista „Me-

trologie”;

Viceprim – ministru,
Ministru                Andrian CANDU 
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Anexă
         

la Ordinul Ministerului Economiei
         nr.    198     din 26.11. 2014

Prenume, Nume Domeniul de măsurare Nr. Certificatului/
Termenul de valabilitate

Victor Smerecinschi Mărimilor mecanice Nr. 0139

Taisia Teslenco Mărimilor mecanice Nr. 0140

Oleg Lichii Mărimilor mecanice Nr. 0141

Vasile Oțel Mărimilor mecanice Nr. 0142

Ion Bostan Mărimilor mecanice Nr. 0143

Vitali Afanasiev Mărimilor mecanice Nr. 0144

Alexandr Inacoglo Mărimilor presiunii Nr. 0145

Alexandr Bondarciuc Mărimilor presiunii Nr. 0146

Vasile Palenciuc Mărimilor presiunii Nr. 0147

Serghei Procopenco Mărimilor presiunii Nr. 0148

Ecaterina Ghelas
Mărimilor de debit
Mărimilor presiunii
Mărimilor termice

Nr. 0149

Denis Sabadaș Mărimilor mecanice Nr. 0150

Alexandr Covric Mărimilor mecanice
Mărimilor termice Nr. 0151

Metrologie legală
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MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

министерство ЭКономиКи 
республиКи молдова

O R D I N
П р и к а з

nr. 199  din  “  26  ”   noiembrie  2014
mun. Chișinău

Cu privire la modificarea Regulamentelor generale de metrologie legală

În temeiul art. 3, alin. (1), art. 2, alin. (3), lit. a), enumerarea 1 și 14 a Legii metrologiei 647-XIII din 17 
noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 13, art. 124, republicat: Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, ediție specială din 15 aprilie 2008) și la recomandările Consiliului Național de Metrologie 
(Proces verbal nr. 8 din 18.11.2014), în scopul eficientizării și optimizării procedurii de eliberare a formularelor 
de buletine de verificare metrologică și a mărcilor metrologice

ORDON

1. Se aprobă modificările la Regulamentele generale de metrologie legală:
- RGML 12:2012 „Sistemul național de metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare 

legale. Organizarea și modul de efectuare” aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 226 din 
31 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 72-77, art. 375), conform 
Anexei 1.

- RGML 26:2012 „Sistemul național de metrologie. Marcaje de verificare metrologică” aprobat prin 
Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 2 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2012, nr. 237-241, art. 1377), conform Anexei 2;

2. Se abrogă Ordinul Ministerului Economiei nr. 48 din 9 aprilie 2014;

3. Se publică prezentul ordin, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului 
Economiei;

4. Se transmite prezentul ordin Institutului Naţional de Metrologie pentru plasarea pe pagina web şi 
publicare în revista “Metrologie”.

Viceprim –ministru,
Ministru                                                                                                   Andrian CANDU
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Anexa nr. 1

la Ordinul nr. 199 din 26.11.2014
Modificarea la RGML 12:2013

-  Capitolul 6 punctul 6.3 se transferă după pct. 6.5. Astfel, pct. 6.4 devine 6.3, pct.6.5 devine 6.4 și pct. 
6.3 devine 6.5

- Se adaugă punctul 6.6 cu următorul cuprins:

6.6. Responsabil de elaborarea sarcinii tehnice (gradele de protecţie, formatul, etc.) pentru formularele 
buletinelor de verificare metrologică şi de selectarea entităţii care le va tipări este Institutul Naţional 
de Metrologie. INM va duce evidenţa numărului de formulare de BVM comandate de LVM (informaţii 
de la entitatea respectivă despre numărul de blanchete tipărite). 

         -    Se adaugă punctul 6.7 cu următorul cuprins:

6.7. Numărul de strictă evidenţă a BVM trebuie să conţină indicativul laboratorului de verificări metrologice 
desemnat, care a fost atribuit de Autoritatea centrală de metrologie;

  -    Se adaugă punctul 6.8 cu următorul cuprins: 

1.8. „INM, în raportul de activitate trimestrial, prezintă informația privind formularele buletinelor de 
verificare eliberate LVM”.

Anexa nr. 2

la Ordinul nr. 199 din 26.11.2014
Modificarea la RGML 26:2012

-  Pe tot parcursul textului cuvintele „Centrele teritoriale de metrologie” prezentate la diferite forme 
gramaticale, se exclud;

-  La capitolul 6, din denumirea capitolului se exclud cuvintele „(etichetelor autocolante, marcajelor 
metrologice speciale);

-  Punctul 4.3, lit. b) și Anexa B, la litera X se completează după cuvîntul „sau” cu cuvintele „persoanelor 
juridice desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale”;

-  La punctul 6.1 cuvintele „vizate de autoritatea centrală de metrologie” se exclud;
-  Punctul 6.3 se modifică și va avea următorul cuprins:
6.3. Mărcile metrologice confecționate se ridică direct de la producător de către persoanele juridice 

desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, în baza 
contractelor încheiate (în care se stabilește data limită de eliberare a acestora).



55
metrologie   • 4 (14) / 2014

H O T Ă R Î R E

nr.047

“18”  septembrie 2014

Referitor la aprobarea de model  a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice sau loturi mici.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:
 

H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, FOTOMETRU  tip  MD 200, producător “Tintometer GmbH”, Republica Fede-
rală Germania cu nr. III-0376:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr.0311 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu         nr. 
de fabricaţie: 13/42923. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru FOTOMETRU  tip  MD 200 verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni.

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, MANOMETRU tip BDT 18, producător S.C. BADOTHERM-AMC SA, Romȃnia cu  
nr. III-0377:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr.0312 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu         nr. 
de fabricaţie: V1406-3292; V1406-3293; V1406-3294; V1406-3295; V1406-3296; V1406-3297; V1406-3298; 
V1406.-3299.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru MANOMETRU tip BDT 18 verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni.

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, MANOMETRU tip BDT 18, producător S.C. BADOTHERM-AMC SA, Romȃnia cu  
nr. III-0378:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr.0313 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu         nr. 
de fabricaţie: V1406-3300; V1406-3301; V1406-3302; V1406-3303; V1406-3304; V1406-3305; V1406-3306; 
V1406-3307; V1406-3308.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru MANOMETRU tip BDT 18 verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni.

4. A recunoaște certificatul de examinare de tip CE și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de mă-
surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, ADAPTOR DE TEMPERATURĂ tip 3144P.... 
(PENTRU TERMOREZISTENŢĂ Pt 100), producător Rosemount Inc. Measurement Division, Republica Federală 
Germania cu  nr. III-0379:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0071 UR pentru adaptoarele de tempe-
ratură tip 3144P.... cu nr. de fabricație: 02561333; 02561334; 02561335; 02561336; 02561337; 02561338; 
02561339; 02561340; pentru termorezistențele Pt 100 cu nr. de fabricație: 03410100; 03410101; 03410102; 
03410103; 03410104; 03410105; 03410106; 03410107, firmei „YUVENTA M„ S.R.L., mun. Chișinău, Republica 
Moldova.

Institutul Național de Metrologie
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A recunoaște verificarea metrologică inițială a adaptoarelor de temperatură tip 3144P.... (pentru 
termorezistențe Pt 100), efectuată de către DEUTSCHER KALIBRIERDIENST DKD, Republica Federală Germa-
nia. În acest caz se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”) pe carcasa 
mijlocului de măsurare. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru ADAPTOR DE TEMPERATURĂ tip 3144P.... (PENTRU 
TERMOREZISTENŢĂ Pt 100) verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni.

5. A recunoaște certificatul de examinare de tip CE și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsu-
rare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, CORECTOR ELECTRONIC DE VOLUM DE GAZE tip 
FLOW X/P cu module FLOW X/M, producător Spirit IT B.V., Regatul Țărilor de Jos cu  nr. III-0380:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0072 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie: 14-10-001-047; 14-10-001-034; 14-10-001-008; 14-10-001-005; 14-10-001-
049; 14-10-001-003; 14-10-001-026; 14-10-001-022; 14-10-001-052; 14-10-001-028, firmei „YUVENTA M„ 
S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a corectorului electronic de volum de gaze tip FLOW X/P cu 
module FLOW X/M, efectuată de către Spirit IT B.V., Regatul Țărilor de Jos. În acest caz se aplică marcajul me-
trologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”) pe carcasa mijlocului de măsurare. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CORECTOR ELECTRONIC DE VOLUM DE GAZE tip FLOW X/P cu 
module FLOW X/M verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 24 luni.

6. A recunoaște certificatul de examinare de tip CE și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, TRADUCTOR DE PRESIUNE tip 3051S... 
(modificarea 3051S-T), producător Emerson Process Management GmbH&Co, Republica Federală Germania 
cu  nr. III-0381:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0073 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie: 9513985; 9513984; 9513983; 9513982; 9513981; 9513980; 9513979; 9513978, 
firmei „YUVENTA M„ S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a traductoarelor de presiune tip 3051S... (modificarea 
3051S-T), efectuată de către Emerson Process Management GmbH&Co, Republica Federală Germania. În 
acest caz se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”) pe carcasa mijlo-
cului de măsurare. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru TRADUCTOR DE PRESIUNE tip 3051S... (modificarea 3051S-T) 
verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni.

7. A recunoaște certificatul de examinare de tip CE și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de mă-
surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, CONTOR DE GAZE CU TURBINĂ tip SM-RI-X, 
producător Elster-Instromet B.V., Regatul Țărilor de Jos cu  nr. III-0382:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0074 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie: 10520607, firmei „YUVENTA M„ S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a contorului de gaze cu turbină tip SM-RI-X, efectuată de că-
tre Elster GmbH, Republica Federală Germania. În acest caz se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a 
rezultatelor verificărilor (”REC”) pe carcasa mijlocului de măsurare. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZE CU TURBINĂ tip SM-RI-X verificarea metrologică 
periodică cu perioada de verificare – 24 luni.

8. A recunoaște certificatul de examinare de tip CE și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, CROMATOGRAF CU GAZ tip EnCal 3000, 
producător Elster GmbH, Republica Federală Germania cu  nr. III-0383:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0075 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie: 61301245, firmei „YUVENTA M„ S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a cromatografului cu gaz tip EnCal 3000, efectuată de către 
Elster Instromet, Republica Federală Germania. În acest caz se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a 
rezultatelor verificărilor (”REC”) pe carcasa mijlocului de măsurare. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CROMATOGRAF CU GAZ tip EnCal 3000 verificarea metrologică 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni.

Metrologie legală
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9. A recunoaște certificatul de examinare de tip CE și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, CONTOR DE GAZE CU ULTRASUNET tip 
FLOWSIC600 (modificarea Quatro), producător SICK ENGINEERING GmbH, Republica Federală Germania cu  
nr. III-0384:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0076 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie: 10083-13478456; 10083-13478457; 10084-13478458; 10084-13478459; 
10085-13478460 şi 10085-13478461, firmei „YUVENTA M„ S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a contorului de gaze cu ultrasunet tip FLOWSIC600 (modifica-
rea Quatro), efectuată de către Euroloop B.V., Regatul Țărilor de Jos. În acest caz se aplică marcajul metrologic 
de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”) pe carcasa mijlocului de măsurare. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZE CU ULTRASUNET tip FLOWSIC600 (modificarea 
Quatro) verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 24 luni.

10. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, ANALIZATOR DE ZGOMOT ŞI VIBRAŢII tip 
«ассистент», producător ООО НТМ „защита” , Federaia Rusă cu  nr. III-0385:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0077 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie: 038110, firmei заО «рЦK», or. Rîbnița.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru ANALIZATOR DE ZGOMOT ŞI VIBRAŢII tip «ассистент» verifi-
carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni.

Director general         VITALIE DRAGANCEA
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H O T Ă R Î R E

nr. 048
“19”  septembrie 2014

Referitor la aprobarea de model, recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice în scopul aprobării de 
model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model, în sco-
pul recunoașterii rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor de măsurare, în scopul prelungirii cer-
tificatului de aprobare de model, și în urma recomandărilor Consiliului Național de Metrologie din cadrul 
Ministerului Economiei din data 10.09.2014, emite următoarea

 
H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, CORECTOR ELECTRONIC DE VOLUM DE GAZE tip maxiELCOR, producător EL-
GAS s.r.o., Republica Cehă, cu nr. I-0913:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 931 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 19.09.2019. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CORECTOR ELECTRONIC DE VOLUM DE GAZE tip maxiELCOR 
verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 24 luni (conform „Listei Oficiale a mij-
loacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

2. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsu-
rare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, TRADUCTOR DE NIVEL PENTRU COMBUSTIBIL tip 
LLS 20160, LLS 20230, producător OOO „ Омникомм Технологии „, Federația Rusă, cu  nr. I-0914:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0327 R pentru mijlocul de măsurare menți-
onat firmei „GUAVA 7„ S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova pe un termen de pînă la 16.06.2016.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru TRADUCTOR DE NIVEL PENTRU COMBUSTIBIL tip LLS 20160, LLS 
20230 verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale 
a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

3. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 932 pentru ELECTROCARDIOGRAF tip BTL-08 (modifi-
cările: SD, MD, MT Plus, LC, LT, LC Plus, LT Plus) şi modificările Holter H100, Holter H300, Holter H600, inclus 
anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. 
I-0767:2011 producător: BTL Industries, Ltd., Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe un termen 
de 5 ani pînă la 19.09.2019.

Metrologie legală
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Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ELECTROCARDIOGRAF tip BTL-08 (modificările: SD, MD, MT 
Plus, LC, LT, LC Plus, LT Plus) şi modificările Holter H100, Holter H300, Holter H600 verificarea metrologică 
inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal‟).

4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 933 pentru APARAT DE CȃNTĂRIT (balanță electron-
tensometrică pentru cȃntărirea vehiculelor rutiere în mişcare) tip BDA, inclus anterior în ”Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0775:2011 producător: Î.C.S. 
„Alex S&E‟ S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova pe un termen de 5 ani pînă la 19.09.2019.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CȃNTĂRIT (balanță electron-tensometrică pentru 
cȃntărirea vehiculelor rutiere în mişcare) tip BDA verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de 
verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

Director general                                                                                   VITALIE DRAGANCEA
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H O T Ă R Î R E

nr. 049
“07”  octombrie 2014

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice sau loturi mici.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:
 

H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, MULTIMETRU tip FLUKE 1653B, producător Fluke Corporation, Statele Unite 
ale Americii, cu nr. III-0386:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0314 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 2792085.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru multimetru tip FLUKE 1653B verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform “Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse con-
trolului metrologic legal”);

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, AVERTIZOR DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ tip RadEye B20, producător 
Thermo Fisher Scientific, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu nr. III-0387:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0315 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 01023.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru avertizorul de contaminare radioactivă tip RadEye B20 verifica-
rea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform “Listei Oficiale a mijloacelor 
de măsurare supuse controlului metrologic legal”);

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, RADIOMETRU tip Colibri® TTC/GPS, producător CANBERRA Industries Inc., 
Statele Unite ale Americii, cu nr. III-0388:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0316 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 00189.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru radiometrul tip Colibri® TTC/GPS verificarea metrologică inițială 
și periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform “Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal”).

Director general                                                                                           VITALIE DRAGANCEA
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H O T Ă R Î R E

nr. 053
“20”  octombrie 2014

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor de măsurare importate în 
exemplare unice sau loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:
 

H O T Ă R Î R E :

1. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de mă-
surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, luxmetrul digital tip „Эколайт” (modificarea 
02), producător  ООО „ЭкоСфера”, Federația Rusă, cu  nr. III-0389:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0078 UR pentru mijlocul de măsurare 
menționat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare men-
ționat cu nr. de fabricație 00541-13, ФГ-01 nr. 01568-13; 00543-13, ФГ-01 nr. 01570-13; 00542-13, ФГ-01  
nr. 01569-13.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a luxmetrului digital tip „Эколайт” (modificarea 02), efectu-
ată de către Agenția Federală pe Reglementare Tehnică și Metrologie, Federația Rusă. În acest caz pe buletinul 
de verificare se aplică marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”);

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru luxmetrul digital tip „Эколайт” (modificarea 02) verificarea me-
trologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legală).

               
2. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsu-

rare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizator de zgomot şi vibrații tip «Экофизика 
-110A», producător  ООО „ПкФ Цифровые приборы”, Federația Rusă, cu  nr. III-0390:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0079 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ționat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu 
nr. de fabricație AB130053; AB130080; AB130081; AB130082; AB130083.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a analizatorului de zgomot şi vibrații tip «Экофизика -110A», 
efectuată de către ООО „ПкФ Цифровые приборы”, Federația Rusă. În acest caz pe buletinul de verificare se 
aplică marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”);

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru analizatorul de zgomot şi vibrații tip «Экофизика -110A» ve-
rificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legală).

3. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsu-
rare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparat pentru măsurarea cîmpului electromag-
netic tip п3-60, producător  заО „НПП”  Циклон Прибор”, Federația Rusă, cu  nr. III-0391:2014.
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A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0080 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ționat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu 
nr. de fabricație 100205; 100206; 100207; 100208; 100209; 100210; 100211; 100212; 100213; 100214.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a aparatului pentru măsurarea cîmpului electromagnetic tip 
п3-60, efectuată de către ФГУП ВНииОФи, Federația Rusă. În acest caz pe buletinul de verificare se aplică 
marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”);

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea cîmpului electromagnetic tip п3-60 
verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legală).

4. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsu-
rare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparat pentru măsurarea cîmpului electrostatic 
tip CT-01, producător  ООО „НTM - защита”, Federația Rusă, cu  nr. III-0392:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0081 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ționat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu 
nr. de fabricație 237813; 237913; 238013; 238113; 238213; 238313; 238413; 238513; 238613; 238713.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a aparatului pentru măsurarea cîmpului electrostatic tip 
CT-01, efectuată de către ФГУП ВНииОФи, Federația Rusă. În acest caz pe buletinul de verificare se aplică 
marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”);

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea cîmpului electrostatic tip CT-01 ve-
rificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legală).

Director general                                                                                             VITALIE DRAGANCEA
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H O T Ă R Î R E

nr. 055
“30”  octombrie 2014

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice și loturi mici.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:
 

H O T Ă R Î R E:

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, DOZIMETRU tip QUART dido2100K, producător QUART Medizintechnische 
Geräte GmbH, Republica Federală Germania, cu  nr. III-0393:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0317 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație 02063, firmei Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, mun. Chi-
șinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip QUART dido2100K verificarea metrologică inițială 
și periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legală).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, DOZIMETRU tip DIAVOLT UNIVERSAL, producător  PTW-Freiburg, Republica 
Federală Germania, cu  nr. III-0394:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0318 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație 001476, firmei Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, mun. 
Chișinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip DIAVOLT UNIVERSAL verificarea metrologică 
inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legală).

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare 
în Republica Moldova”, partea III, DOZIMETRU tip DIADOS E, producător PTW-Freiburg, Republica Federală 
Germania, cu  nr. III-0395:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0319 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație 000610, firmei Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, mun. 
Chișinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip DIADOS E verificarea metrologică inițială și peri-
odică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse contro-
lului metrologic legală).

4. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, DOZIMETRU tip EPD-MK2(+), producător Thermo Fisher Scientific, Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu  nr. III-0396:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0320 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 00294672, 00294716, 00294377, 00294723, 00294302, 00294326, 00294318, 00294350, 00294333, 
00294336, firmei ISDS “Obiectele Speciale nr. 5101, nr. 5102”, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip EPD-MK2(+) verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse con-
trolului metrologic legală).

Director general                                                                                                            VITALIE DRAGANCEA
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H O T Ă R Î R E

nr. 057
“06”  noiembrie 2014

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice și loturi mici.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:
 

H O T Ă R Î R E:

1. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsu-
rare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizor capilar a conținutului şi proprietăților 
probelor biologice (sistemul de electrofareză capilară) tip «Капель -105M», producător ООО „Люмэкс - 
Маркетинг”, Federația Rusă, cu  nr. III-0397:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0082 UR firmei S.R.L. „LOKMERA”, mun. 
Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație 1386.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a analizorului capilar a conținutului şi proprietăților probe-
lor biologice (sistemul de electrofareză capilară) tip «Капель -105M», efectuată de către ФБУ ”Тест-Санкт-
Петербург”, Federația Rusă. În acest caz pe mijlocul de măsurare și pe buletinul de verificare se aplică marca-
jul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”);

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru analizorul capilar a conținutului şi proprietăților probelor biolo-
gice (sistemul de electrofareză capilară) tip «Капель -105M» verificarea metrologică periodică cu perioada 
de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic 
legală).

2. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsu-
rare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, dozimetru-radiometru tip MКC-PM1405, produ-
cător  ООО „Полимастер”, Republica Belorus, cu  nr. III-0398:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0083 UR firmei S.C. „IMUNOTEHNO-
MED” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație 
130404.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a dozimetrului-radiometrului tip MКC-PM1405, efectuată 
de către рУП БелГиМ, Republica Belorus. În acest caz pe mijlocul de măsurare și pe buletinul de verificare se 
aplică marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”);

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru dozimetru-radiometru tip MКC-PM1405 verificarea metrologică 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse con-
trolului metrologic legală).

3. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsu-
rare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, avertizor de contaminare radioactivă tip срК-
ат2327, producător УП ”аТОМТЕХ”, Republica Belarus, cu  nr. III-0399:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0084 UR firmei ISDS ”Obiectele Speciale nr. 
5101, nr. 5102”, mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabri-
cație 229.200 (cu blocul de detectare tip БДкГ-04 cu nr. de fabricație: 229.202; 229.203; 229.204; 229.205; 
229.206).

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru avertizorul de contaminare radioactivă tip срК-ат2327 verifica-
rea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor 
de măsurare supuse controlului metrologic legală).

Director general                                                                                           VITALIE DRAGANCEA
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H O T Ă R Î R E

nr. 059
“20”  noiembrie 2014

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice și loturi mici.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:
 

H O T Ă R Î R E:

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, MULTIMETRU tip FLUKE 289, producător Fluke Corporation, Statele Unite ale 
Americii, cu  nr. III-0400:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0321 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație 27730063, firmei Î.M. ”LOKMERA” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de 
măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru MULTIMETRU tip FLUKE 289 verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse con-
trolului metrologic legală).

               
2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 

Republica Moldova”, partea III, MULTIMETRU tip FLUKE 376, producător  Fluke Corporation, Statele Unite ale 
Americii, cu  nr. III-0401:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0322 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație 27490028, firmei Î.M. ”LOKMERA” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru MULTIMETRU tip FLUKE 376 verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse con-
trolului metrologic legală).

Director general                                                                                       VITALIE DRAGANCEA
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H O T Ă R Î R E

nr. 060
“25” noiembrie 2014                                  

                                                                     
Referitor la prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model a mijloacelor de 

măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul prelungirii certificatului de 
aprobare de model a mijloacelor de măsurare, și în urma recomandărilor Consiliului Național de Metrologie 
din cadrul Ministerului Economiei din data de 18.11.14, emite următoarea

H O T Ă R Î R E :

1.  A elibera certificatul de aprobare de model nr. 934 pentru Aparatul de cîntărit cu funcționare neauto-
mată (balanță electronică) tip SM-500…, producător „TERAOKA Seiko Co.”Ltd, Japonia, inclus în Registrul de 
stat al mijloacelor de măsurare premise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) sub nr. I-0440:2005, pe 
un termen de 5 ani pînă la 25.11.2019.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru Aparatul de cîntărit cu funcționare neautomată (balanță electro-
nică) tip SM-500… verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare - 12 luni.

Director general                                                                                                               Vitalie DRAGANCEA

Metrologie legală
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Institutul Național de Metrologie

H O T Ă R Î R E

nr. 062
“02” decembrie 2014

Referitor la aprobarea de model și recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor de 
măsurare importate în exemplare unice sau loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

H O T Ă R Î R E:

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, SPECTROFOTOMETRU UV-VIS tip Specord 210 Plus, producător Analytik Jena, 
Republica Federală Germania, cu  nr. III-0402:2014.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0323 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație 223F1495; 223F1501, firmei Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mij-
locul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SPECTROFOTOMETRU UV-VIS tip Specord 210 Plus verificarea 
metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legală”).

               
2. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de mă-

surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, APARAT PENTRU MĂSURAREA PARAME-
TRILOR MICROCLIMEI tip «метеосКоп-м», producător O.O.O. ”НТМ-защита”, Federația Rusă, cu nr. III-
0403:2014.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0085 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ționat firmei Î.M. „DUTCHMED-M” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie 134014; 134114; 134214; 134314; 134414; 134514; 134614; 134714; 134814; 
134914.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARATUL PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR MICROCLIMEI 
tip «метеосКоп-м» verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (con-
form „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală).

Director general                                                                               VITALIE DRAGANCEA
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