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Vitalie DragaNCEa,
Institutul Național de Metrologie

Director General

evenimente

Anul 2013 este ”anul de naştere” al Institutului 
Naţional de Metrologie din Republica Moldova. 

Este adevărat că, şi în cadrul Institutului 
Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) 
a existat componenta INM. Dar dat fiind faptului 
că INSM a fost o întreprindere, şi avea sarcina 
(ca orice business) să-şi asigure existenţa/dezvol-
tarea/rentabilitatea prin vinderea activă a pro-
duselor sale, activităţi de cercetare caracteristice 
unui INM clasic nu se realizau.

În 2012 Guvernul a decis să asigure financiar 
funcţionalitatea INM pentru prima dată în is-
toria RM. Finanţarea din partea statului şi mo-
dul nou de organizare instituţională deschide 
noi posibilităţi pentru echipa INM şi totodată 
stabileşte sarcini noi. 

Echipa are posibilitatea să-şi concentreze 
atenţia asupra procesului de cunoaştere pro-
fundă a ştiinţei metrologice şi să-şi dedice toate 
capacităţile învăţării metodelor de cercetare me-
trologică actuale. 

Aceste competenţe vor permite echipei să re-
alizeze misiunea de bază – mentenanţa, cerceta-
rea şi dezvoltarea Bazei Naţionale de Etaloane.

INM se va ocupa de preluarea unităţii de mă-
sură de la instituţii, care deţin etaloane ierar-
hic superioare şi au trasabilitate demonstrată. 
Apoi INM trebuie să realizeze periodic un set de 
activităţi prin care să demonstreze conservarea 
unităţii de măsură. Totodată INM trebuie să se 
antreneze în comparările inter-laboratoare orga-
nizate de Cooperarea Euro-Asiatică a instituţiilor 
naţionale de metrologie (COOMET), al cărei 
membru este. Comparările inter-laboratoare sînt 
exerciţiul prin care instituţiile îşi demonstrează 
capacităţile de realizare a măsurărilor.

Aceste activităţi trebuie să fie realizate sub un 
Sistem de Management al Calităţii, care să asi-
gure realizarea corectă şi în termeni a procese-
lor stabilite. Sistemul de Management al Calităţii 
este supus evaluărilor periodice de către un grup 
de experţi desemnat de COOMET, care decide 
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dacă acesta poate fi recunoscut ca conform şi 
funcţional. Toate acestea au obiectivul de a asi-
gura credibilitatea măsurărilor realizate în Repu-
blica Moldova.

Am descris un şir de paşi mai mult ne-înţeleşi 
decît înţeleşi de publicul larg. Întradevăr, activi-
tatea unui INM actual se desfăşoară pe mai mul-
te dimensiuni şi este complicată. Dar ea trebuie 
să facă faţă etapei de evoluţie a societăţii uma-
ne, vitezei progresului tehnic şi de schimbare a 
tehnologiilor.

Un exemplu al interdependenţei metrologiei, 
tehnologiilor şi business-ului este apariţia şi evoluţia 
sectorului electro-energetic. Crearea tehnologiilor 
de producere a energiei electrice au generat nece-
sitatea de transportare şi distribuţie a ei. Totodată 
a apărut necesitatea identificării unităţii de măsu-
ră a produsului nou şi a preţului de vînzare. Con-
fortul care-l oferă energia electrică consumatorilor 
a determinat creşterea constantă a cererii, astfel a 
apărut o industrie mare la nivel global. Creşterea 
numărului de consumatori şi creşterea cererii de 
energie electrică au implicat investiţii mari în acest 
domeniu. Dar pentru a face investiţii este nevoie 
să cunoşti toţi parametrii afacerii, astfel au apărut 
mijloace de evidenţă a consumului de energie elec-
trică care s-au dezvoltat constant.

Capacităţile de măsurare a volumului de ener-
gie electrică au determinat realizarea acţiunilor 

de reducere a pierderilor în reţele. Astfel tehno-
logiile au schimbat viaţa omului, au determinat 
apariţia unor industrii şi meserii noi, şi moartea 
altora. Și permanent au crescut  cerinţele faţă de 
calitatea şi exactitatea măsurărilor.

Procesul de globalizare şi reducere a bariere-
lor tehnice de comerţ a înaintat cerinţe noi faţă 
de măsurări: INM-urile trebuie să asigure trasa-
bilitatea şi credibilitatea măsurărilor.

Avem multe de învăţat şi de realizat. 
Unul din obiectivele permanente al echipei 

INM este să fim utili societăţii. 
Intrăm în 2014 cu o echipă tînără, energică, 

pasionată de metrologie, conştientă de volumul 
mare de cunoştinţe, care urmează să-l acumule-
ze în termeni restrînşi şi plină de curaj.

Sînt sigur că deţinem toate „ingredientele” ne-
cesare pentru a reuşi.

Felicit cu apropierea Revelionului echipa INM, 
colegii din echipa Institutului Naţional de Stan-
dardizare, colegii din echipa MOLDAC, colegii din 
echipa Agenţiei pentru Protecţia Consumatorului 
şi toţi cei implicaţi în activităţile de evaluare a 
conformităţii.

Urez la toţi un an sănătos, un an generos în 
succese şi realizări, un an cu multe experienţe 
frumoase. 

Nouă tuturor multă înţelepciune în desfă-
şurarea activităţilor.

La Mulţi Ani!
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rezumat: Produsele cercetate de origine vegetală: tescovina din struguri, cătină albă, scoruş, aro-
nia şi măceş pot fi considerate drept depozitul natural al substanţelor biologic active, ce 
au o activitate antioxidantă înaltă. Introducerea în ciclul de producere a acestor materii 
este foarte efectiv, deoarece conţinutul mare de antioxidanţi reduce efectele proceselor 
oxidative la nivel celular şi micşorează riscul multor afecţiuni, printre care cele cardio - şi 
cerebrovasculare, cancerul ş.a.

 Astfel, s-au efectuat cercetări cu privire la determinarea activităţii antiradicalice cu aju-
torul radicalilor liberi DPPH• a extractelor din produse vegetale autohtone cu concen-
traţii variate de solvent – etanol, în diferite medii de pH. 

cuvinte cheie:  activitatea antiradicalică, activitatea antioxidantă, substanţe biologic active, produse 
vegetale autohtone.

summary: Researched vegetable products: grape marc, sea buckthorn, mountain ash, chokeberry 
and hawthorn can be considered as natural repository of biologically active substan-
ces that have a high antioxidant activity. Introducing these materials in the production 
cycle is very effective, because the high content of antioxidants reduce the effects of 
oxidative processes at the cellular level and reduces the risk of many diseases, including 
the cardio - and cerebrovascular disease, cancer, etc.

 Thus, research has been done on the determination of the antiradical activity using free 
radical DPPH• of autochthonous plant extracts indigenous with varying concentrations 
of solvent - ethanol in different pH environments.

Keywords: antiradical activity, antioxidant activity, biologically active substances, autochthonous 
plant products.

sTudiEREA ACTiViTĂţii AnTioXidAnTE A EXTRACTEloR oBţinuTE 
din MATERiA PRiMĂ AuToHTonĂ

anastasia CRuCiCoVsCHi,
Inginer laborator mărimi fizico-chimice 

Institutul Național de Metrologie

e-mail: fizico_chimice@metrologie.md
tel.: (+373) 22 903 141
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ACTiViTATEA AnTioXidAnTĂ

Antioxidanții sunt substanțe ce se opun oxidării 
sau inhibă reacțiile inițiate de oxigen sau peroxizi, 
multe din aceste substanțe fiind folosite drept con-
servanți în diferite produse (grăsimi, produse alimen-
tare, săpunuri). În industria chimică, antioxidanții se 
referă de obicei la compuși ce întârzie autooxidarea 
unui produs chimic. Autooxidarea este cauzată în 
primul rând de reacțiile dintre oxigen și substrat. În 
general, produsele naturale pot servi ca surse de an-
tioxidanți naturali [4]. 

Dintre numeroșii antioxidanți sintetici care au fost 
dezvoltați, câțiva dintre ei au fost folosiți în practică, 
ca de exemplu, aditivi alimentari, suplimente și me-
dicamente. Compușii fenolici cum ar fi vitamina E și 
flavonoidele sunt antioxidanți tipici.  Numeroși com-
puși fenolici au fost de asemenea sintetizați. Ca ata-
re, antioxidanții naturali sunt acceptați înaintea celor 
sintetici [4].

Dintr-o mulțime de suplimente naturale, cele 
provenite din materii prime de origine vegetală co-
respund în mare măsură cerințelor prevăzute pentru 
produsele respective.  Astfel, prin extracție din mate-
ria vegetală de origine autohtonă pot fi identificate 
astfel de substanțe utile cum ar fi polifenolii, care au 
o activitate antioxidantă sporită [2].

MATERiAlE Şi METodE dE CERCETARE

MatErIalE. Pentru efectuarea cercetărilor ex-
perimentale a fost utilizată materia primă autohtonă 

de origine vegetală în stare uscată, achiziționată din 
sistemul de comerț, recoltate în anii 2012, și anume: 
tescovina din struguri, cătina albă, aronie, scoruș și 
măceș.

Pentru determinări au fost folosite extracte din 
produsele vegetale măcinate. Extractele au fost pre-
parate cu ajutorul amestecurilor de apă și etanol ca 
solvenți, concentrația etanolului fiind de 20, 40, 50, 
60, 80 și 96% în volum. 

Etractele din produsele vegetale (3 g) au fost ob-
ținute prin dizolvarea volumului adecvat (22,5 ml) 
timp de o oră și apoi filtrat.

Determinarea activității antiradicalice cu ajutorul 
radicalilor liberi DPPH•:

Activitatea antiradicalică a extractelor naturale 
din materia vegetală de origine autohtonă a fost 
determinată prin metoda lui Brandwilliams [1]. 
Metoda spectrofotometrică cu radical liber DPPH• 
(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) se bazează pe dimi-
nuarea absorbanței radicalului în prezența antioxi-
danților.

DPPH• este caracterizat ca fiind un radical 
stabil, datorită delocalizării electronului neîm-
perecheat pe întreaga moleculă. Delocalizarea 
electronului neîmperecheat determină apariția 
culorii violet, ce formează o bandă de absorbție 
cu un maxim situat la aproximativ 520 nm. În lu-
crarea dată cercetările s-au efectuat la lungimea 
de undă λ=515 nm.

Principiul de bază al metodei este prezentat în re-
acția de mai jos (figura 1.):

figura 1. Principiul metodei de determinare a activității antioxidante cu ajutorul radicalului liber DPPH•.
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figura 2. Spectrofotometru HACH LANGE DR-5000

Pentru a citi indicațiile spectrofotometrului a 
fost efectuată reacția directă: s-au introdus 3,9 
ml de soluție DPPH• cu concentrația 60 μM di-
zolvată în metanol și 0,1 ml de probă analizată. 
În calitate de probă de referință s-a utilizat me-
tanolul. Reacția a avut loc timp de 30 min într-un 
loc întunecat. În acest timp cu interval de un mi-
nut a fost citită absorbanța la spectrofotometrul 
„HACH LANGE DR-5000» (Germania, figura 2) 
pentru construirea curbelor cinetice ale interac-
țiunii extractelor cercetate cu soluția radicalului 
liber DPPH•. 

% 100, %AA
A

A A
0

0 30= - $ 6 @

Activitatea antiradicalică a fost exprimată ca pro-
cent de reducere a DPPH• (AA, %):

unde: 
A0 – absorbanța soluțiilor DPPH• în momentul de 

timp t = 0 s; 
A30 – absorbanța soluțiilor DPPH• după 30 de mi-

nute;
Valoarea joasă A30 în extractul cercetat indică o ac-

tivitate antioxidantă sporită.

PARTEA EXPERiMEnTAlĂ

Determinarea activității antiradicalice cu aju-
torul radicalilor liberi DPPH• este una din cele 
mai ușoare și simple metode, ce necesită un timp 
redus și un utilaj necomplicat. Astfel, folosind 
această tehnică am depistat că toate produse-
le cercetate au o activitate antiradicalică mare, 

însă fiecare la o anumită concentrație de solvent 
și la un anumit pH. Astfel avînd aceste date pu-
tem compara produsele analizate între ele. Pen-
tru aceasta luăm datele numai la extractele cu 
concentrația de solvent minim (20 %), maxim  
(96 %), optim – la care, se știe, că se extrage cele 
mai multe substanțe solubile (50 %), și facem me-
dia rezultatelor.

A. În mediu acid:
Tabelul 1. Activitatea antiradicalică a extractelor din produsele cercetate în mediu acid (pH=2 ± 0,05) 

                         în dependență de concentrația solventului.

Produsul
Concentrația, % Media, %

20 50 96

Tescovină 82,90 78,99 89,80 83,90

Cătină albă 92,85 84,91 91,71 89,82

Scoruş 86,60 84,98 66,92 79,50

Aronie 75,52 69,22 38,58 61,11

Măceş 84,49 82,89 45,16 70,85
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figura 3. Comparația activității antiradicalice a extractelor din produsele cercetate 
 în mediu acid în dependență de concentrația solventului.

B. În mediu bazic:
Tabelul 2. Activitatea antiradicalică a extractelor din produsele cercetate în mediu bazic (pH=8 ± 0,1)  

                         în dependență de concentrația solventului.

Produsul
Concentrația, % Media, %

20 50 96

Tescovină 85,84 90,80 92,65 89,76

Cătină albă 65,49 67,80 57,55 63,61

Scoruş 69,27 73,78 85,24 76,10

Aronie 78,18 80,83 41,53 66,75

Măceş 70,85 64,86 26,83 54,18

figura 4. Comparația activității antiradicalice a extractelor din produsele cercetate  
în mediu bazic în dependență de concentrația solventului.
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CONClUZII

Examinînd diagramele și făcînd media aritmetică 
rezultatelor obținute, activitatea antiradicalică a 
extractelor investigate poate fi ierarhizată în ambele 
medii astfel: 

În mediu acid: 1. cătină albă > tescovină din struguri 
> scoruş > măceş > aronie; 
În mediu bazic: 2. tescovină din struguri > scoruş > 
aronie > cătină albă > măceş.

Astfel, știind că în organismul uman persistă 
ambele medii de pH (acid pH = 1,2 - 3 pentru sucul 
gastric și bazic pH = 7,6 - 8,6  pentru secreția biliară) 
din toate produsele vegetale cercetate extractul 
de tescovină din struguri poate acționa cel mai 
bine și eficient. Acest extract poate fi folosit atît 
în medicină, cît și în alimentație ameliorînd starea 
fiziologică a populației.
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sTudiul PRoCEsului dE EXTRACţiE În sisTEM solid-liCHid  
din dEŞEuRi ViniColE

Elina OgaNISEaN,
Inginer laborator mărimi fizico-chimice 

Institutul Național de Metrologie

e-mail: fizico_chimice@metrologie.md
tel.: (+373) 22 903 141

rezumat: Tescovina este un deşeu obţinut în urma vinificării strugurilor. Este o sursă importantă de co-
loranţi şi alte substanţe biologic active, care rămîn nevalorificate. Ţinînd cont de faptul că ac-
tualmente populaţia tinde spre o viaţă mai sănătoasă, o alimentaţie mai echilibrată, ar fi bine 
de extras aceste substanţe pentru a fi folosite ca adaos în produse alimentare şi băuturi.

 Astfel, s-au efectuat cercetări cu privire la extracţia substanţelor solubile din seminţe, 
pieliţă, tescovină şi tescovină măcinată. A fost efectuată extracţia cu diferite volume de 
solvent pentru a determina cantitatea optimă de solvent pentru extragerea cantităţii ma-
xime de substanţe solubile.

 S-au efectuat cercetări cu privire la cantitatea de tanine extrase din seminţe, pieliţă, tesco-
vină şi tescovină măcinată. Au fost folosite în calitate de solvent apa distilată şi soluţii de 
alcool etilic cu concentraţii diferite.

 În urma analizelor efectuate, a fost determinat hidromodulul optim, valoarea căruia este 
situat în intervalul 7 – 8, iar cantitatea maximă de tanine a fost extrasă din seminţe.

cuvinte cheie:  extracţia, tescovină, seminţe, pieliţă, taninuri.

summary: Marc is a waste obtained after winemaking the grapes. It is an important source of dyes 
and other biologically active substances that remain unvalued. Considering that the pre-
sent population tends toward a healthier life, it would be good to extract these substances 
to be used as an additive in other foods and beverages.

 Thus, we have conducted research on the extraction of soluble substances from seeds, skin, 
marc and ground marc. Extraction was performed with different volumes of solvent to deter-
mine the optimal amount of solvent to extract the maximum amount of soluble substances.

 We have conducted research on the amount of tannin extracted from the seeds, skins, 
marc and ground marc. It was used as a solvent distilled water and ethanol solutions of 
different concentrations.

 Following the analysis conducted, it was determined that the optimal hydromodule is lo-
cated in the range 7-8; the maximum amount of tannins were extracted from seeds.

Keywords: extraction, marc, seeds, skins, tannins.
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taNINUrI

Taninurile sunt substanțe polifenolice solubile 
în apă, cu gust astringent, care fac parte din grupul 
substanțelor biologic active. Ele au un efect antiviral, 
antibacterial, antiparazitar, antioxidant și antiinfla-
mator. De asemenea dau gust și aromă unor produse 
vegetale (ceai, cafea, vin etc.).[1]

Se folosesc în medicină, alimentație, industria pie-
lăriei. În medicină pot fi administrate intern în trata-
mentul diareei, ulcerului, colitelor și ca antidot în in-
toxicații cu alcaloizi. Administrarea pe cale externă se 
face prin aplicări locale, pentru tratarea stomatitelor, 
a arsurilor și a hemoroizilor.

De asemenea, taninurile acționează ca: inhibitori 
ai peroxidării lipidelor, captatori de radicali liberi, 
inhibitori ai formării de ion superoxid. Au un efect 
inhibitor asupra virusurilor, datorită denaturării pro-
teinelor virale. Monomerii și dimerii taninurilor au 
proprietăți de vitamină P (cresc rezistența și scad 
permeabilitatea capilarelor, cresc tonusul venos, sta-
bilizează colagenul).

Taninurile ar putea fi obținute din tescovina de 
struguri, prin extracție, și folosite în alimentație 
ca adaos în băuturi alcoolice, nealcoolice, în cofe-
tărie, sub formă de suplimente limentare și în in-
dustria farmaceutică. Extracția taninurilor poate fi 
realizată cu ajutorul unui solvent cum ar fi apa, apa 
fierbinte, metanol, metanol / acid formic, metanol 
/ apă / acid acetic sau formic, etanol sau soluții de 
etanol. [3]

MATERiAlE Şi METodE dE CERCETARE

MatErIalE. Pentru cercetări a fost folosită tes-
covina de struguri din Republica Moldova, recolta 
2012, uscată. Tescovina respectivă a fost aleasă de 
impurități şi resturi de ciorchini şi amestecată. Apoi a 
fost sortată pe următoarele categorii: pieliță, semințe 
şi tescovină. Drept solvent a fost folosit apa distilată 
şi soluții de alcool etilic de 20, 40, 50, 60, 80, şi 96 % 
în volum. 

MEtODE.
A.Extracția în sistem solid-lichid
Probele cu masa de 3 g au fost supuse extracției 

cu volume diferite de apă distilată, la temperatura ca-
merei. Volumele de apă au fost calculate ținînd cont 
de hidromodul, conform formulei:

unde: H – hidromodul;
  S – masa solventului, în g;
  M – masa probei, în g.

Pentru determinări au fost alese următoarele va-
lori pentru hidromodul: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
Respectiv, volumele de solvent  folosite au fost: 12, 
18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 și 60 ml.[4]

Conținutul de substanțe uscate a fost verificat per-
manent la refractometru, pînă cînd concentrația lor a 
devinit constantă. În urma extragerii, lichidul obținut 
a fost filtrat.  

B. determinarea conținutului de taninuri
Determinarea conținutului de taninuri se face după 

metoda Folin-Ciocalteu: într-un vas de 50 ml se plasează 
0,5 ml extract, se adaugă cca 25 ml apă distilată. Se ames-
tecă, apoi se adaugă 2,5 ml de reactiv Folin-Ciocalteu și 
10 ml soluție carbonat de sodiu 20%. Se aduce pînă la 
cotă cu apă distilată și se agită bine, și se lasă pe 30 min. 
A fost măsurată absorbanța la spectrofotometrul „HACH 
LANGE DR-5000” la lungimea de undă de 750 nm. Proba 
martor a fost pregătită la fel, însă fără extract. Rezultatul 
a fost calculat după următoarea formulă:

unde: mt – masa de taninuri în 0,5 ml extract, mg;
  Ct – concentrația de taninuri totale, ținînd 

              cont de curba de etalonare, mol/l;
  Mt – masa molară de taninuri, g/mol;
  Vt – volumul extractului, ml. 

Pentru a obține cantitatea totală de taninuri din 
extract, valoarea obținută a fost înmulțită cu volumul 
de extract obținut (ml). Pentru a determina concen-
trația de taninuri (mol/l) a fost elaborată curba de 
etalonare.[2]

S H M= )

10 50 10 , mgm C M Vt t t
3

ext
3= -
6 @

figura 1. Graficul de calibrare a enotaninului.
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PARTEA EXPERiMEnTAlĂ

determinarea hidromodulului optim. Hidro-
modulul optim ne permite să aflăm cantitatea 
minimă de solvent cu care putem extrage cantita-
tea maximă de substanțe solubile. Pentru aceasta 

(pentru toate materiile cercetate) s-a construit 
graficul dependenței procentajului de substanțe 
extrase și gradului de extracție în % de hidromo-
dul.

figura 2. Cantitatea de substanțe extrase în % și gradul de extracție  
în funcție de hidromodul, pentru tescovină.

determinarea conținutului de taninuri. A fost 
cercetată cantitatea de taninuri extrase în dependen-
ță de diferite hidromodule pentru următoarele mate-
rii: semințe, pielițe, tescovină și tescovină măcinată. 
Drept solvent a fost folosită apa distilată.

A fost cercetată dependența între cantitatea de 
tanine extrase și solventul folosit, pentru hidromo-
dulul optim. Ca solvent au fost folosite: apa distilată 
și soluții de alcool etilic cu concentrațiile respective: 
20%, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % și 96 %.

figura 3. Cantitatea de tanine extrase în dependență de hidromodul.
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figura 4. Cantitatea de taninuri extrase în funcție de solventul folosit.

CONClUZII

Efectuînd analiza dependenței hidromodulului de va-
loarea substanței extrase (%) și gradul de extracție (%), 
a fost determinat intervalul optim al hidromodulului :  
7 – 8. S-a constatat că cea mai mare cantitate de tanine a 

fost extrasă din semințe: pentru hidromodulul optim au 
fost extrase de cca 4 ori mai multe tanine, decît din altă 
materie. Cea mai mare cantitate de tanine a fost extrasă 
cu soluție de alcool etilic de 50 % (11,363 mg/3 g).
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sTudiul indiCiloR dE CAliTATE A fiBREloR dE PoliMER 

rezumat: Scopul cercetării a fost de a contribui la rezolvarea unei probleme de  studiu detaliat şi, 
uneori, costisitor a proprietăţilor fibrei de polimer studiind indicii de calitate a fibrelor 
de polimer şi metodele de  determinare a lor. S-au studiat proprietăţile fizico-mecanice 
a materialelor şi anume rezistenţa la rupere în stare normală şi după influenţa unor 
factori de mediu ca umiditatea, radiaţia UV. Rezultatele obţinute demonstrează efectul 
negativ al factorilor mediului asupra polimerilor determinînd astfel baza unor noi cerce-
tări în domeniul dezvoltării materialelor polimerice.

cuvinte cheie: polimeri, indici de calitate, radiaţia UV.

summary: The research purpose was to help to solve a problem of detailed, and sometimes, costly 
study of polymers properties studyng quality indices of polymer fibers and methods of 
their determination. It was studied the physical and mechanical properties of materials, 
namely tensile strength in the normal state and after the influence of environmental 
factors like humidity, UV radiation. The results demonstrate the negative effect of envi-
ronmental factors on polymers and create a basis for new research in the development 
of polymeric materials.

Keywords: polymers, quality indices, UV radiation.
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Materialele pe bază de polimeri joacă un rol din 
ce în ce mai important în industria modernă, datorită 
diversității și ușurinței prelucrării lor. Aceasta a sporit 
preocupările pentru modificarea lor în scopul de a le 
conferi proprietăți adecvate diferitelor aplicații, de 
la confecționarea de ambalaje și obiecte de uz cas-
nic pînă la fabricarea de piese și repere în industria 
electrotehnică, aeronautică sau a construcțiilor de 
mașini. Aceste materiale s-au afirmat datorită propri-
etăților lor deosebite: rezistență mecanică și termică, 
rezistență la coroziune, densitate mică, conductivita-
te electrică și termică redusă. Folosirea polimerilor 
pentru ameliorarea însușirilor fizice ale solului este 
cunoscută în ultimii 50 de ani. Polimerii folosiți în 

acest scop contribuie la îmbunătățirea permeabilită-
ții și regimului termic, fără să modifice regimul nutri-
tiv,  micșorează scurgerea apei la suprafață, favorizînd 
reținerea și acumularea apei în sol. Dat fiind diversi-
tatea necesităților din domeniul medical și farmace-
utic, biomaterialele polimerice constituie un subiect 
foarte actual și cu o dinamică deosebită. O varietate 
mare de biomateriale sunt utilizate actualmente în 
chirurgia plastică și reparatorie, oftalmologie, stoma-
tologie și refacerea mușchilor și oaselor. Polietilena 
se utilizează pentru fabricarea valvelor cardiace. Poli-
alcoolul vinilic are aplicații în chirurgia estetică, orală 
și maxilofacială preprotetică, ca înlocuitor de plasmă 
sanguină și pentru realizarea firelor de sutură.

figura 1. Domenii de utilizare a materialelor polimerice

Cele mai însemnate proprietăți ale compușilor ma-
cromoleculari sunt proprietățile fizico-mecanice [1].

Pentru studiul indicilor de calitate care evidenția-
ză proprietățile fizico-mecanice s-a cercetat rezisten-
ța sudurii la rupere. Pentru încercări s-a folosit saco-

șele din polietilenă de tip „maiou”. Pentru încercare 
s-au luat cîte 10 probe de peliculă și de sudură, cu 
următoarele dimensiuni: lățime 15 0,2 10 6! #

-
^ h

 m, 
lungime 150 10 6

#
-  m, lungimea părții de lucru 

50 0,5 10 6! #
-

^ h
 m [2]. 

figura 2. Modul de preparare a probelor de sacoșă și instalația de lucru
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În urma efectuării încercărilor s-au obținut rezultatele introduse în tabelul 1.

Tabelul 1. Determinarea durității la deteriorare a sudurii sacoșelor din polietilenă

Proba de peliculă Proba cu sudură

Nr. d, μm l, mm f, kgf l, mm σ , MPa Nr. d, μm f, kgf σ , MPa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14,0

14,0

15,3

14,3

14,6

14,3

14,0

14,0

15,3

14,0

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1,20

1,10

1,35

1,25

1,28

1,20

1,20

1,05

1,30

1,18

280

230

300

270

290

270

280

200

300

260

56,05

51,38

57,60

57,1

57,3

54,8

56,04

49,05

55,55

55,09

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17,3

16

20

17,3

17,3

18

19,3

20,6

20

21,3

1,1

0,7

1,9

1,2

1,0

1,7

1,9

2,0

1,8

2,3

41,5

28,0

62,0

45,3

37,8

61,7

64,3

63,4

58,8

70,6

Conform normelor rezistența sudurii la deteriora-
re nu trebuie să fie mai mică de 65 %, în urma efectu-
ării calculelor se observă că proba supusă încercărilor 
are o rezistență de 96,9 %. 

Pentru a demonstra influența factorilor de mediu 
probele au fost supuse acțiunii directe a razelor so-
lare timp de 5 zile. După acest timp probele au fost 
supuse încercărilor repetate. În urma prelucrării re-
zultatelor obținute duritatea la deteriorare a sudurii 
constituie 42,3 %, ce demonstrează efectul negativ al 
radiației ultraviolete asupra polimerilor.

Un alt factor de mediu analizat este umiditatea 
aerului. Astfel probele de peliculă cu sudură au fost 
menținute în condiții de umiditate ridicată. În urma 
prelucrării rezultatelor obținute duritatea la deterio-
rare a sudurii reprezintă în cazul dat 73,2 %, nu se 
observă schimbări esențiale, deci umiditate nu influ-
ențează semnificativ calitatea peliculei. 

Pentru fibrele de polimer s-a studiat forța de ru-
pere în funcție de durata de timp în care acestea au 
fost expuse în condiții atmosferice normale. Pentru 
fibrele inițiale, la forța de 70 N are loc ruperea fi-
brei de polimer, care s-a alungit cu 7,5 mm. Fibrele 
tratate cu radiație din domeniul ultraviolet timp de 
20 min la aplicarea unei forțe de 60 N se rup după 
o alungire de 5,8 mm. Aceasta mai demonstrează 
încă odată influența negativă a razelor UV asupra 
parametrilor fizici a fibrelor. O slăbire a durității și 

schimbarea culorii se observă la expunerea fibrei 
de polimer în condiții atmosferice la perioadă de 70 
zile (primăvara). Alungirea este de 5,7 mm și forța 
aplicată fibrei corespunde valorii de 58 N la care și 
are loc ruperea.

Tratînd fibrele de polimer cu diferite substanțe 
pentru a evidenția caracteristicele lor mecanice, s-au 
cercetat eșantioanele tratate cu vapori de apă, vapori 
de toluen, vapori de white-spirit, rezultatele au fost 
introdus în tabelul 2. Comparativ cu datele obținute 
pentru fibrele inițiale tratarea cu toluen  practic nu in-
fluențează duritatea iar pentru eșantioanele tratate cu 
white-spirit valoarea medie a durității crește cu 20 %. 

O problemă esențială în tehnologia de fabricare 
a fibrelor de polimer este elaborarea metodelor noi 
de sporire a durității, astfel în compoziția materiale-
lor polimerice se introduc diverși stabilizatori UV ce 
au ca scop protejarea materialului polimeric de ra-
zele solare și prelungirea duratei de viață a polime-
rului. Este evidentă necesitatea prelucrării fibrelor 
de polimer cu diverse substanțe. Un exemplu eloc-
vent și util spre folosire ar fi White-spirit, în urma 
tratării polimerilor cu ea se obține o perfecționare 
a calităților sale cu mai mult de 20%. Astfel de per-
formanțe pot fi depistate și implementate în depen-
dență de cerințele sau necesitățile domeniului său 
de utilizare, astfel servind ca soluție practică pentru 
diverse probleme și oportunități.
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Tabelul 2. Duritatea fibrelor de polimer în funcție de substanța cu care au fost tratate

nr./od. denumirea substanței forța, (n) observații
1. Fără tratare <60.86> --
2. Toluen <60.66> --
3. White-spirit <80.53> Se observă o întunecare slabă a culorii
4. White-spirit (tratate timp de 30 sec.) <80.66> Se observă o întunecare slabă a culorii
5. Apă <60.86> --

CONClUZIE

Cercetările indicilor de calitate a fibrelor de po-
limer și metodelor de determinare a lor au demon-
strat practic influența majoră a unor factori de mediu 
asupra proprietăților polimerilor indicînd și cîteva 
metode de prelungire a duratei de viață. Rezultate-
le obținute pot contribui la prognozarea perioadei 
de utilizabilitate  a articolelor din polimer și servesc 
drept un imbold pentru elaborarea unor noi metode 
de sporire a proprietăților lor. Cercetările efectuate 
servesc drept platformă pentru dezvoltarea ulterioa-
ră a tehnologiei prelucrării și fabricării materialelor 

pe bază de polimeri și pentru coordoanarea altor ac-
țiuni în studiul acestui domeniu. Industria mondială 
implementează pe larg avantajele materialelor plas-
tice. Secretul succesului polimerului în comparație 
cu alte materiale este acela că, la fabricarea unui de-
taliu cu formă ceva mai complicată avem nevoie de 
strungari cu o calificare înaltă, însă cu specialiști și un 
șablon poate fi turnat detaliul din masă plastică timp 
de 30-60 secunde la un preț mult mai redus. În Repu-
blica Moldova domeniul dat este la etapa inițială de 
dezvoltare, dar reprezintă un potențial promițător de 
dobîndire a diferitor beneficii, atît pentru economie, 
cît și pentru societate.
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dinAMiCA CREŞTERii CulTuRiloR AGRiColE sTiMulATE Cu RAdiAţiE lAsER
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rezumat: În lucrare, se urmăreşte cercetarea unor metode noi de tratament ecologic şi nestre-
sant al plantelor în vederea eliminării (sau reducerii la minim) a substanţelor chimi-
ce folosite împotriva combaterii agenţilor patogeni (pesticide) sau în scop stimulator 
(îngrăşăminte). Obiectul de studiu au fost seminţele de grîu şi ceapă, care au fost su-
puse iradierii cu laser (radiaţii cu lungimea de undă λ = 632 nm, densitatea energiei 
iradiate ρ = 0,5 mW/cm2) la diferite energii, în scopul de a verifica efectele benefice de 
stimulare cu laser a culturilor de seminţe.

cuvinte-cheie: laser, radiaţie laser, ţesuturi biologice, cîmp magnetic, factori fizico – chimici. 

summary: This paper aims to research new methods of ecological and non-stressed treatment of 
plants in order to eliminate (or minimize) the chemical substances used to fight against 
the pathogenic agents (pesticides) or for stimulatory purposes (fertilizers). The object 
of the study were onion and wheat seeds, which have been subjected to laser radiation 
(the wavelength of radiation is λ = 632 nm, irradiation energy density ρ = 0,5 mW/cm2) 
at different energies, in order to ascertain the beneficial effects of laser stimulation of 
seed cultures.

Key – words: laser, laser radiation, biological tissues, magnetic field, factors physico – chemical.

INtrODUCErE

În legătură cu apariția pe piață a diferitor produse 
agricole cu conținut mare de ierbicide și pesticide care 
nu corespund indicilor de calitate, în ultimii ani, con-

sumatorii se orientează la produsele ecologic pure. 
În acest scop, pentru excluderea preparatelor chimi-
ce din tehnologiile de creștere a produselor agrico-
le, efectiv se folosesc metodele fizice de stimulare a 
culturilor agricole la diferite etape de dezvoltare [1].  
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Astăzi, în toată lumea se cercetează într-o nouă lumi-
nă aceste perspective. Întrucît folosirea necontrolată 
a pesticidelor presupune riscuri aspre pentru viitoa-
rele culturi și societății însuși.

 Cercetările de vîrf în domeniul detecției, chiar și 
la nivel de urme a rezidurilor și contaminanților, ca 
și cercetările asupra stării de sănătate a populațiilor, 
au condus la necesitatea dezvoltării unei agriculturi 
“curate”, în care substanțele chimice stimulatoare să 
fie reduse la minim.

Radiația laser are un efect antimicrobian asupra 
plantelor. Prin stimularea simultan pe cinci căi (supuse 
influenței radiației laser, cîmpului magnetic, apei trata-
te termic și apei stătute) modulate în același domeniu 
de frecvențe, se preconizează o scădere a perioadei de 
vegetație și o creștere a imunității plantelor.

figura 1. Starea inițială a loturilor

Rezultatele preconizate a se obține prin tratamen-
tele fizice ecologice și nestresante pentru plante, vor 
consta în obținerea de plante sănătoase, viguroase, 
în cicluri mai dese de vegetație, mărindu-se astfel 
cantitatea totală de plante și deci o eficiență econo-
mică superioară cazului obișnuit.

În ultimii 7-8 ani, introducerea în agricultură a 
unor soiuri/hibrizi de plante provenite din diferite 
colțuri ale lumii, cu caracteristici agrobiologice și pro-
ductive necunoscute, cu însușiri genetice și fiziologi-
ce adaptate unor condiții ecologice diferite față de 
cele specifice Republicii Moldova, cu indici calitativi 
foarte scăzuți, a avut ca efect:

restrîngerea drastică a cultivarurilor sau a soiurilor  
autohtone, omologate pe zone de favorabilitate și 
condiții de tehnologie;
bulversarea sistemului ierarhizat de producere de  
semințe, pe verigi și categorii biologice;
introducerea unor boli și dăunători cu impact direct  
asupra calității și cantității producției agricole;
creșterea gradului de risc în privința unor buruieni  
de carantină [2].
Folosirea unor semințe de foarte bună calitate, 

provenită din soiuri de înaltă productivitate, poate să 
aducă un spor de producție de 30-50%, în condițiile 
aplicării unei tehnologii optime de cultură. De aceea, 
între valoarea de cumpărare și cea biologică a semin-
țelor, trebuie să existe o corelație directă, pentru a 
realiza întotdeauna un echilibru între intrările și ieși-
rile tehnologiilor de cultivare a plantelor.

REzulTATE Şi disCuţii

În lucrare sunt prezentate rezultatele obținute 
referitor la stimularea procesului de germinare a 
semințelor și dinamicii creșterii plantelor. Apoi sunt 
puse la dispoziție eficacitatea efectelor complexe 
asupra plantelor a cîmpului magnetic, care acționea-
ză asupra întregului proces de creștere și germinare, 
cauzate de expunerea semințelor la cîmp magnetic 
și apă supusă influenței cîmpului magnetic, păstrate 
pe întrega perioadă de creștere. Unde este destul de 
vizibil efectul pozitiv și rapiditatea creșterii. 

figura 3. Ceapa la finele experimentului

Loturile alimentate cu apă tratată termic au dus la 
concluziile că în prima etapă de germinare și dezvol-
tare  a frunzelor  plantelor  influențează mai eficient, 
apoi acest efect dispare.

figura 2. Efectele condițiilor ecologice negative
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Apa stătută în exemplele de realizare în care s-a 
studiat influența asupra creșterii și dezvoltării plante-
lor au fost egale în comparație cu cele de apă tratată 
termic, sau chiar mai bune. Astfel:

Ph-ul apei tratate termic este de 6,1, care este •	
mediu slab acid;

Ph-ul apei de robinet de 6,9, care este ca mediu •	
netru; 

Ph-ul apei fierte 7,2, ce este mediu ușor alcalin. •	
Deci, dacă ținem cont de perioada începătoare de 

creștere și germinare, plantele alimentate cu apă tra-
tată termic au un efect mai încetinit decît cele cu apă 
supusă influenței cîmpului magnetic.

Dinamica creșterii plantelor și gradul de germinare a semințelor sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Dinamica creșterii și gradul de germinare a boabelor de grâu și semințelor de ceapă

Boabe de grâu

N.o
Perioada Boabe probă Boabe expuse iradierii laser 1 min Boabe expuse iradierii multiplu

h,cm n,buc h,cm n,buc h,cm n,buc
1 Ziua a 4-a 1,5 2 3,2 6 0,5 3
2 Ziua a 5-a 6 6 4,5 7 7 7
3 Ziua  6-a 10 6 12 7 10 7
4 Ziua  8-a 12 7 16 8 15 8
5 Ziua 11-a 15 7 18 8 20 8

semințe de ceapă
1 Ziua  6-a 0,5 1 1 2 0,5 3
2 Ziua  8-a 1 5 3 7 5 7
3 Ziua 11-a 5 6 6 8 6 8

Pentru boabele de grîu stimulate cu radiație 
laser am obținut o dinamica de creștere de până 
la două ori mai mare, și germinare sporită cu 
aproximativ 10-15 %, pentru semințele de cea-
pă am obținut o dinamică de creștere de 3-5 ori 

mai sporită și germinare cu aproximativ 25 % mai 
mare. Pentru loturile care au fost alimentate cu 
apă prelucrată termic, gradul de germinare a fost 
aproximativ de 61%, cu apă de robinet 72% și apă 
stătută de 91%. 

figura 4. Grîul la finele experimentului

figura 5. Germinarea la boabele de ceapă
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figura 6. Germinarea la boabele de grîu

CONClUZII

Aplicarea tratamentului cu radiație laser, de-
termină modificări în metabolismul plantelor, cum 
ar fi intensificarea sau reducerea unor procese fi-
ziologice cu urmări asupra scurtării perioadei de 
răsărire, precocității, rezistenței la temperaturi 
scăzute, sporirii potențialului productiv. Speciile 
vegetale sunt influențate de tratamentele cu lumi-
nă produsă de laser, intensitatea răspunsului fiind 
condiționată de particularitățile biologice ale spe-
ciilor și dozele aplicate. 
1) Studierea proceselor de germinație a semințelor 

iradiate a cîte 30 s pe ambele părți, a arătat că ex-
punerea la radiație laser determină o stimulare a 
proceselor germinative față de lotul martor. Astfel, 
după 4 zile s-a determinat un procent de 70-90% 
semințe germinate pentru loturile iradiate, față de 
un procent de 50% în cazul lotului martor (aceste 
valori reprezentînd energia germinativă); 

2) Pentru loturile care au fost alimentate cu apă pre-
lucrată termic, gradul de germinare a fost aproxi-
mativ de 61%, cu apă de robinet 72% și apă stătu-
tă de 91%. 

3) Dinamica creșterii culturilor agricole în primele 8 
zile au fost următoarele: 
• Pentru ceapă: 

- apă prelucrată termic – aprox. 4 cm, 8 fire; 
- apă de robinet – aprox. 6 cm , 8 fire;
- apă stătută – aprox. 5 cm , 8 fire.

• Pentru grîu: 
- apă prelucrată termic – aprox. 17 cm, 8 fire; 
- apă de robinet – aprox. 18 cm , 8 fire; 
- apă stătută – aprox. 20 cm , 7 fire .

4) Din cercetările efectuate în lucrare, rezultă că uti-
lizarea radiației laser și prelucrarea apei cu diferiți 
factori fizici contribuie la sporirea germinării și îm-
bunătățirea dinamicii de creștere a culturilor stu-
diate, ceea ce se reflectă pozitiv asupra adaosului 
la roadă.

BiBlioGRAfiE

1. Букатый В.И., Карманчиков В.П. Воздействие лазерного излучения на семена сельскохозяйственных культур. В кн. Лазер и 
урожай: Монография. Барнаул: Изд-во АТУ, 1999. 

2.  Девятков Н.Д., Зубкова С.М., Лапрун И.Б., Макеева Н.С. Физико-химические механизмы биологического действия лазерного 
излучения // Успехи современной биологии. 1987. - Т. 103. вып. 1.



24 metrologie    l 4 (10) / 2013

metrologie legală

H o T Ă R Î R E

nr. 0012                          
 “03”  decembrie 2013                                  

Referitor la aprobarea de model în exemplare unice a mijlocului de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model în loturi 
mici a mijlocului de măsurare emite următoarea:

H o T Ă R Î R E :

1. A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru Analizor voltamperic 
tip ABA-3, producător: НПП«Буревестник» OAO, or.Sankt-Petersburg, bd.Maloohtinskii 68, Federația Rusă, 
solicitant “MIC-TAN S.R.L.”, mun. Chişinău,efectuate de Agenția Federală pentru Reglementări Tehnice și Met-
rologice a Federației Ruse.

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, 
partea III, Analizor voltamperic tip ABA-3 , cu nr. iii–0329:2013.

A elibera certificatul de aprobare de model nr.0054Ur pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr.de 
fabricație: 295,296.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a analizorului voltamperic tip ABA-3, efectuate de către 
ФБУ «Тест-С.-Петербург», Federația Rusă. În acest caz pe pașaport (ПАСПОРТ pct.9.1) se aplică marcajul 
metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (“REC”).

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni.

 Director general       VItalIE DragaNCEa



25metrologie    l 4 (10) / 2013

institutul național de Metrologie

H o T Ă R Î R E

nr. 0014
“30”  decembrie 2013                                  

                                                                   
Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mij-
loacelor de măsurare și în urma deciziilor Consiliului Național de Metrologie din cadrul Ministerului Economi-
ei din data de 23.12.13, 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, Contor static monofazat de energie electrică tip ddM ( cu şină din ), pro-
ducător: “ZHEJIANG HUABANG ELECTRIC POWER METER CO.LTD”, Republica Populară Chineză, solicitant: 
„Corden” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova cu nr. i–0875:2013.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 887 pentru mijlocul de măsurare menționat pentru “Corden” 
S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 30.12.2018.

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contoare statice monofazate de energie electrică tip ddM ( cu 
şină din ) verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare - 96 luni.

2.  A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Re-
publica Moldova”, partea I, Contor static trifazat de energie electrică tip ddM ( cu şină din ), producător: 
“ZHEJIANG HUABANG ELECTRIC POWER METER CO.LTD”, Republica Populară Chineză, solicitant: „Corden” 
S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova cu nr. i–0876:2013.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 888 pentru mijlocul de măsurare menționat pentru „Corden” 
S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 30.12.2018.

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contoare statice trifazate de energie electrică tip ddM ( cu şină 
din ) verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare - 48 luni.

3.  A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip AClAs Ps1X.. series, 
producător: “Xiamen Pinnacle Electrical Co., Ltd.”, Republica Populară Chineză, solicitant: S. C. „Melitax” 
S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova cu nr. i–0877:2013.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 889 pentru mijlocul de măsurare menționat pentru S.C. 
„Melitax” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 30.12.2018.

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată tip AClAs Ps1X.. 
series verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni.

4.  A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Re-
publica Moldova”, partea I, sistem de măsurare şi înregistrare a cantității produselor petroliere şi gazelor 
lichefiate livrate cu amănuntul tip sMART fuEl sYsTEM, producător: S. C. „Melitax” S.R.L., mun. Chișinău, 
Republica Moldova, solicitant: S. C. „Melitax” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova cu nr. i–0878:2013.
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5.  A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, dozatoare medicale tip RBo, producător: MICROLIT, Republica India, solici-
tant: „Sanmedico” S.R.L., mun. Bălți, Republica Moldova cu nr. i–0879:2013.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 891 pentru mijlocul de măsurare menționat pentru 
„Sanmedico” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 30.12.2018.

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru dozatoare medicale tip RBo verificarea metrologică inițială şi 
periodică cu perioada de verificare - 12 luni.

6.  A elibera firmei Î.I. „Martîneț Andrei”, mun. Chișinău, Republica Moldova, certificatul de aprobare de mod-
el nr. 892 pentru Contor de apă rece tip 820, producător: Sensus Metering System a.s., Republica Slovacia, 
inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldo-
va”, partea I, cu i-0641:2008 pe un termen de pînă la 07.08.2016.

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contor de apă rece tip 820 verificarea metrologică inițială şi 
periodică cu perioada de verificare - 60 luni.

7.  A elibera firmei Î.I. „Martîneț Andrei”, mun. Chișinău, Republica Moldova, certificatul de aprobare de mod-
el nr. 893 pentru Contor de apă rece şi caldă tip Residia Jet, producător: Sensus Metering System a.s., 
Republica Slovacia, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, cu i-0643:2008 pe un termen de pînă la 07.08.2016.

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contor de apă rece şi caldă tip Residia Jet verificarea metrologică 
inițială şi periodică cu perioada de verificare - 60 luni.

8.  A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, Termometre electronice medicale tip CiTizEn CTA (modificarea 302, 303), 
producător: Vega Technologies Inc., Republica Populară Chineză

 Solicitant: F.P.Ş. „Amofarm” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova cu nr. i–0880:2013.
 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 894 pentru mijlocul de măsurare menționat firmei F.P.Ş. 

„Amofarm” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 30.12.2018.
 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Termometre electronice medicale tip CiTizEn CTA (modificarea 

302, 303) verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni.

9.  A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru dispozitiv pentru măsu-
rarea inducției magnetice a cîmpului magnetic (magnetometru) tip MX-10, producător: ЗАО «НИИИН 
МНПО «Спектр», Federația Rusă, solicitant: “Bio-market” S.R.L., mun. Chișinău, efectuate de Agenția 
Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federației Ruse.

 A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, 
partea I, dispozitiv pentru măsurarea inducției magnetice a cîmpului magnetic (magnetometru) tip MX-
10 cu nr. i-0881:2013. 

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 322 r pentru mijlocul de măsurare menționat firmei “Bio-
market” S.R.L., pe un termen de pînă la 21.10.2018.

 A recunoaște verificarea metrologică inițială a dispozitiv pentru măsurarea inducției magnetice a cîmpului 
magnetic (magnetometru) tip MX-10, efectuată de către ФГУ «Ростест-Москва», Federația Rusă. În acest 
caz pe (СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ) și pe pașaportul magnetometrului se aplică marcajul recunoașterii 
rezultatelor verificărilor (”REC”). Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu 
perioada de verificare 12 luni.

 Director general                                                                     Vitalie DragaNCEa
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H o T Ă R Î R E

nr.0015

“30”  decembrie 2013                                  

Referitor la aprobarea de model în exemplare unice și loturi mici a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model în exempla-
re unice și loturi mici a mijloacelor de măsurare 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 Repu-
blica Moldova”, partea III, ECHiPAMEnT dE EVidEnţĂ A duRATEi lEGĂTuRiloR  TElEfoniCE, inClusiV 
A ConVoRBiRiloR TElEfoniCE  tip  HuAWEi – MsC 9880 softswitch, producător „Huawei Technologies 
Co. Ltd”, Republica Populară Chineză cu nr. iii–0330:2013.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr.0281 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr.de 
fabricație: nr. 98WSF03083-001, nr. 98WSF03083-002, nr. 98WSF03458-001, firmei Î.M. “Orange Moldova 
“ S.A., mun. Chişinău.

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru ECHiPAMEnT dE EVidEnţĂ A duRATEi lEGĂTuRiloR  TElEfoniCE, 
inClusiV A ConVoRBiRiloR TElEfoniCE  tip  HuAWEi – MsC 9880 softswitch verificarea metrologică 
inițială şi periodică cu perioada de verificare - 24 luni.

2. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Re-
publica Moldova”, partea III, AnAlizAToR BioCHiMiC tip sA-20, producător: CLINDIAG SYSTEMS B.V.B.A., 
Regatul Belgiei, cu nr. iii–0331:2013.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr.0282 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr.de 
fabricație: SA2EQ019 şi SA2EQ020, firmei „VIPROMED SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău.

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru AnAlizAToR BioCHiMiC tip sA-20 verificarea metrologică inițială 
şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni.

 Director general                                                                    VItalIE DragaNCEa
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