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Institutul Naţional de Metrologie, întru exer-
citarea adecvată a funcţiilor sale în domeniul me-
trologiei prevăzute de legislaţie, a lansat publicaţia 
periodică de specialitate – revista „Metrologie”. Re-
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tărilor ştiinţifi ce în domeniul metrologiei în RM, 
va familiariza comunitatea metrologică din ţară cu 
realizări internaţionale din domeniu, va promova 
noile tehnici de măsurare dezvoltate în laboratoa-
rele de încercări şi etalonări autohtone, va publica 
rezultatele comparărilor interlaboratoare naţionale 
şi internaţionale.

INM invită la colaborare specialiștii din dome-
niu, care au realizat lucrări, prezentări, studii în do-
meniul Metrologiei și le pune la dispoziţie spaţiu 
de publicare în Revista Metrologie.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne con-
tactaţi la adresa redacţiei:
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tel. 903 104, fax. 903 121,

E-mail: mamaliga.larisa@metrologie.md
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electronic (CD, E-mail, Flash). Desenele şi imagi-
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un fi şier separat.

2. Articolele trebuie să fi e însoţite de un rezumat 
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engleză, şi de o listă de cuvinte cheie.

3. Autorii vor indica numele şi prenumele, titlurile 
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siv electronică) şi telefonul de contact.
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Schimbările permanente şi viteza în creştere a lor pla-
sează Institutele Naţionale de Metrologie în condiţii noi de 
activitate. Aceste condiţii dictează elaborarea unui model 
nou de organizare a activităţii INM –urilor. 

Modelul trebuie să conţină strategii de construcţie a 
rapoartelor cu autorităţile, mediul de afaceri şi societatea, 
bazate pe demonstrarea clară a utilităţii INM –urilor şi ac-
tivităţilor metrologice.

Pentru a schimba abordarea este important să se înţe-
leagă caracteristicile perioadei de referinţă.

Progresul activ al tehnologiilor impune cerinţe mai 
înalte faţă de calitatea cercetărilor metrologice, respectiv 
creşte complexitatea lor. O altă ”consecinţă” a progresu-
lui tehnologiilor este apariţia unor direcţii noi de cercetări 
metrologice.

Aceşti factori vor determina creşterea fondurilor nece-
sare pentru activităţile INM – urilor, care urmează să asi-
gure cerinţe mai dure faţă de condiţiile în care sînt realiza-
te cercetările metrologice, vor utiliza echipamente cu nivel 
de complexitate mai sporit, vor avea nevoie de specialişti 
cu competenţe şi califi care mai înalte.

Fondurile necesare pentru activităţile specifi ce INM –
urilor trebuie să fi e formate din trei surse:

a) Bugetul de stat;

b) Acumulări din prestarea serviciilor reglementate;

c) Acumulări din prestarea serviciilor nereglementate.

Care costuri trebuie să fi e acoperite de bugetul de 
stat şi de ce?

Bugetul de stat urmează să acopere costurile nece-
sare pentru: 

1) mentenanţa Bazei Naţionale de  Etaloane (BNE); 

2) preluarea unităţii de măsură credibile de la deţinătorii 
etaloanelor ierarhic superioare şi conservarea ei; 

3) participarea la activităţile organizaţiilor regionale şi in-
ternaţionale de metrologie la care RM este reprezenta-
tă de INM;

4) menţinerea sistemului de management al calităţii al 
INM;

5) participarea la intercomparările necesare pentru eco-
nomia naţională; 

6) dezvoltarea capacităţilor tehnice a INM şi a competen-
ţelor echipei INM pe domeniile care prezintă interes 
pentru economia şi societatea Republicii Moldova.

Aceste cheltuieli sunt parte componentă a politicilor 
statului în domeniul asigurării calităţii produselor şi circu-
laţiei lor libere, dar şi a calităţii vieţii cetăţenilor prin pro-
tecţia drepturilor lor de consumator.

Totodată, criza economică globală generează un set 
de circumstanţe agravante, care determină guvernarea 
să examineze mult mai riguros articolele de cheltuieli, 

INSTITUTELE NAŢIONALE DE METROLOGIE – 
PERSPECTIVE ŞI PROVOCĂRI

Vitalie DRAGANCEA,
Institutul Naţional de Metrologie

Director general
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dînd prioritate componentelor politicilor sociale: sănă-
tate, educaţie, asistenţă socială, etc. 

Este important de menţionat că în RM povara consu-
murilor sociale în ultimii ani a crescut constant, vîrsta me-
die a populaţiei a crescut, numărul benefi ciarilor de pensii 
şi tot genul de îndemnizaţii sociale a depăşit numărul an-
gajaţilor, şi păstrarea acestei tendinţe va complica în mare 
măsură acceptarea oricăror creşteri de bugete pentru ne-
cesităţile INM. Dimpotrivă, acest ”fon” poate conduce la 
diminuarea fondurilor destinate INM în cazul în care nu se 
va reuşi demonstrarea utilităţii instituţiei.

Prestarea serviciilor reglementate se realizează în 
baza tarifelor stabilite de guvern, şi care au drept obiec-
tiv reducerea impactului acestora asupra consumatorului 
fi nal. Obiectivul guvernului va fi  de a menţine tarifele la un 
nivel maximal redus, în anumite cazuri pot fi  prestate şi 
servicii gratuite. Respectiv, acumulările din acest gen de 
servicii nu pot asigura dezvoltarea durabilă a INM.

Ţinînd cont de aceşti factori, echipa INM trebuie să se 
concentreze asupra sursei c): acumulărilor din prestarea 
serviciilor nereglementate.

În acest sens este necesar să fi e examinate capacităţile 
tehnice, de care dispune INM, cu scopul identifi cării unor 
domenii noi de aplicabilitate a lor. 

Ar fi  binevenită aplicarea capacităţilor INM la soluţiona-
rea unor probleme sociale, de efi cientizare a administrării 
activelor cu impact mare social. 

Obiectele de cercetare a INM –urilor trebuie să fi e se-
lectate în funcţie de caracteristicile societăţii, economiei 
naţionale, dar şi a obiectivelor stabilite de guvernare.

Abordarea nouă va impune un model nou de organizare 
a activităţii echipei INM, care va fi  determinată să priveas-
că activiăţile sale într-o manieră largă de realizare a unor 
proceduri metrologice. 

Este necesar să fi e obiectiv re-evaluat impactul acti-
vităţilor metrologice asupra calităţii vieţii consumatorilor, 
spre exemplu prin sporirea efi cienţei administrării între-
prinderilor care se ocupă de alimentarea cu resurse ener-
getice şi apă. Reducerea pierderilor în reţelele de transport 
şi distribuţie a energiei electrice, gazelor naturale şi apei, 
investiţiile raţionale în mentenanţa şi dezvoltarea lor, au 
impact direct asupra consumatorilor, asigurîndu-le servicii 
mai calitative la preţuri rezonabile.

INM, fi ind o instituţie imparţială şi cu cele mai dezvol-
tate şi credibile capacităţi de cercetări tehnice şi măsurări 
din ţară, poate şi trebuie să vină cu soluţii care să permită 
efi cientizarea administrării acestui tip de întreprinderi, de 
activitatea cărora societatea şi mediul de afaceri sunt di-
rect dependenţi, să propună scenarii de dezvoltare durabilă 
a acestora.

Problema fi nanţării insufi ciente a INM –urilor este ca-
racteristică practic tuturor statelor în dezvoltare, sisteme-
le de metrologie ale cărora nu au tradiţii şi experienţă şi 
sunt fi e dependente de serviciile reglementate obligatorii, 
pe care le prestează într-un mod exclusiv, fi e de fi nanţarea 
bugetară.

Pentru existenţa sigură şi dezvoltarea durabilă în con-
diţiile actuale echipa Institutului Naţional de Metrologie din 

Republica Moldova trebuie să fi e caracterizată de capacităţi 
deosebite în a învăţa şi prelua experienţe, şi în a le aplica 
cu utilitate maximă pentru societate.

Echipa INM permanent trebuie să caute domenii unde 
îşi poate aplica capacităţile pentru soluţionarea unor pro-
bleme tehnice, ori pentru îmbunătăţirea unor rezultate, 
reducerea pierderilor şi sporirea exactităţii măsurărilor. De 
asemenea, echipa INM trebuie să înveţe să convingă po-
tenţialii consumatori ai serviciilor sale în capacitatea de a 
oferi soluţii efi ciente. 

Este necesar de format ”portofoliul de produse” al INM, 
”produse” utile societăţii şi mediului de afaceri.

În rezultatul activităţilor de acest gen, INM va reuşi în 
timp să acumuleze fonduri suplimentare pentru stimula-
rea şi fi delizarea echipei, îşi va spori viablitatea, va acumu-
la experienţă în aplicarea capacităţilor. 

Actualmente INM şi-a concentrat atenţia asupra reţele-
lor de transport şi distribuţie a gazelor naturale, reţelelor 
de transport şi distribuţie a energiei electrice, reţelelor de 
alimentare cu apă. 

Unul din motivele care ne-a determinat să examinăm 
aceste domenii este rolul social important, care-l joacă 
datorită faptului că fi ecare cetăţean este consumator al 
acestor produse şi respectiv, este practic impus să fi e cli-
entul administratorilor reţelelor. Alt motiv este că, calita-
tea şi efi cienţa reţelelor infl uenţează sinecostul mărfurilor 
şi serviciilor oferite de producătorii autohtoni. Reducerea 
pierderilor din reţele, împreună cu investiţiile efi ciente în 
mentenanţa şi dezvoltarea lor, infl uenţează direct calitatea 
şi preţul. Dat fi ind faptul că, administratorii reţelelor nu 
activează într-un mediu competitiv, altfel vorbind deţin un 
monopol natural, INM prin calitatea de instituţie imparţială 
va avea obiectivul efi cientizării activităţii lor.

Subiectele atenţiei INM în următoarea perioadă vor fi :
1. Evidenţa consumului de apă. Realizarea cercetări-

lor tehnice pentru identifi carea condiţiilor necesare 
de asigurare a evidenţei corecte a apei, identifi carea 
modelelor de contoare cu cei mai buni indici ai exac-
tităţii măsurărilor şi longevităţii în condiţiile reale de 
exploatare, identifi carea modului de colectare a da-
telor şi calcularea pierderilor pe reţelele interne ale 
blocurilor de locuit. 

Obiectivul: asigurarea dreptului consumatorului de a 
achita strict volumul consumat, eliminarea confl ictului fur-
nizor – consumator, efi cientizarea investiţiilor.

2. Evidenţa consumului de gaze naturale. Realizarea 
cercetărilor tehnice cu scopul identifi cării modelelor 
de contoare maximal adaptate condiţiilor reale de ex-
ploatare specifi ce RM, cu calităţi sporite de rezistenţă 
la infl uenţele externe cunoscute. Cooperarea cu S.A. 
”Moldovagaz” în scopul identifi cării ”generatoarelor” 
de pierderi în reţele.

Obiectivul: asigurarea dreptului consumatorului de a 
achita strict volumul consumat de gaze naturale, reduce-
rea pierderilor în reţele, efi cientizarea investiţiilor, sporirea 
siguranţei reţelelor.
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3. Evidenţa consumului de energie electrică şi cali-
tatea energiei electrice furnizate consumatorilor. 
Realizarea cercetărilor tehnice cu scopul de identi-
ficare a tipurilor de contoare, care asigură evidenţa 
maximal adevărată a energiei electrice consumate 
în condiţiile reale de exploatare. Cercetarea materi-
alelor componente ale reţelelor pentru a identifica 
generatorii de pierderi în reţea. Examinarea calită-
ţii energiei electrice şi formularea propunerilor de 
îmbunătăţire.

Obiectivul: asigurarea dreptului consumatorului de a 
achita strict volumul consumat de energie electrică, re-
ducerea pierderilor în reţele, efi cientizarea investiţiilor, 
reducerea riscurilor de defectare a echipamentelor con-
sumatoare de energie electrică în rezultatul alimentării cu 
energie electrică necalitativă.

Deja avem realizate un şir de acţiuni pe dimensiunile 
menţionate şi rezultatele ne încurajează.

Am realizat un studiu tehnic de cercetare a calităţii evi-
denţei volumului de apă de către cele mai răspîndite mo-
dele de contoare de apă, care mai sunt numite apometre. 
Am identifi cat motivele care determină abaterile în proce-
sul de evidenţă, avem propuneri de organizare a procese-
lor de montare şi evidenţă a apometrelor care vor elimi-
na în termeni utili aceste problemele constatate, ştim ce 
acţiuni trebuie realizate pentru a depăşi confl ictul existent 
între furnizor şi consumatorii care nu au un contract direct 
şi sunt detreminaţi să achite volume suplimentare celor 
indicate de apometre. Este un confl ict ne-fi resc, de fapt 
consumatorii sunt cei care argumentează şi alimentează 
existenţa furnizorului, şi dezvoltarea durabilă a reţelei este 
un obiectiv comun.

Am studiat comportamentul unor modele  de contoare 
de gaze larg răspîndite pentru a constata reacţia lor la une-
le infl uenţe externe. Aceste cercetări au scopul de a iden-
tifi ca modele de contoare de gaze rezistente la condiţiile 
reale de exploatare. Chiar dacă există consumatori cu in-
tenţii de fraudare a indicaţiilor contoarelor, numărul aces-
tora este redus, şi nu trebuie să afecteze funcţionalitatea 
operatorilor de reţea şi siguranţa alimentării. Examinăm şi 
alte subiecte pe această dimensiune.

Am examinat statistica rezultatelor verificărilor me-
trologice de expertiză a contoarelor de energie electri-
că. Atenţia noastră a fost atrasă de cota mare de rebu-
turi în rezultatul expertizei şi de rezultatele propriu-zise 
ale măsurărilor. Am examinat statistica pe modele de 
contoare, am selectat cele mai ”vulnerabile modele”. 
După care am iniţiat un studiu al calităţii energiei elec-
trice pentru a cunoaşte condiţiile reale de funcţionare 
a contoarelor. Încercările în scopul aprobării de model 
se realizează în condiţiile descrise de actul normativ, şi 
certificatul de aprobare de model confirmă funcţionali-
tatea modelului în acele condiţii. În realitate contoarele 
de energie electrică funcţionează în alte condiţii, alte 
valori ale tensiunii, intensităţii şi frecvenţei. Obiectivul 
cercetărilor noastre este de a identifica motivele aba-
terilor în evidenţă, demonstrate de unele contoare, să 
înţelegem cine se face vinovat: furnizorul sau consuma-
torul? De asemenea să identificăm, împreună cu fur-
nizorul, modelele de contoare cu rezistenţă sporită la 
condiţiile reale de exploatare. În acest mod va fi sporită 
siguranţa evidenţei volumului de energie electrică con-
sumată şi va fi sporită eficienţa investiţiilor realizate de 
operatorul reţelelor, care de asemenea sunt asigurate 
de consumatorul final de energie.
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Şedinţa anuală a Comitetului Tehnic 4 Informaţie şi 
instruire al COOMET s-a desfăşurat în perioada 22 - 23 
octombrie 2013 în or. Baku, Azerbaidjan.

La şedinţă au participat 24 de persoane din 7 ţări: Azer-
baidjan, Germania, Moldova, Rusia, Ucraina, Uzbekistan, 
Tadjikistan, preşedinţii subcomitetelor şi membrii CT 4, 
precum şi reprezentanţi ai acestora.

Participanţii la şedinţă au făcut schimb de informaţii cu 
privire la etapele de lucru efectuate în domeniul instruirilor 
şi formării profesionale a metrologilor din ţările membre 
COOMET.

Consultantul de la PTB K. K. Getner a prezentat parti-
cipanţilor şedinţei practica existentă din America Latină de 
la Andean School for Applied Metrology.

Printre participanţii la şedinţă s-a făcut schimb de opi-
nii cu privire la practicile de predare în ţările fi ecăruia şi 
posibilitatea de a utiliza experienţa lor în organizaţiile de 
predare a seminarelor în cadrul COOMET.

În mod repetat a fost subliniat că primul pas pentru or-
ganizarea seminarelor ar trebui să fi e identifi carea subiec-
telor de instruiri în cadrul comisiilor tehnice.

În urma discuţiilor s-a decis să se pregătească un pro-
iect de scrisoare către Organismele Naţionale de Metrolo-
gie ale ţărilor membre interesate din COOMET referitor la  
importanţa alocării fondurilor pentru dotarea şi formarea 
unui  centru comun de instruiri şi formare profesională do-

tat cu echipamente moderne. Această propunere urmează 
a fi  discuatată la şedinţa a 18-a a Consiliului preşedintelui 
COOMET care va avea loc în luna noiembrie 2013, or. Bra-
tislava,  Slovacia.

Comitetul Tehnic 4 (CT4) este condus de către pre-
şedintele comitetului dl. P.Neyezhmakov ce este format 
din 3 subcomitete tehnice de lucru, cum sunt:

 Subcomitetul 4.1 Sprijin în dezvoltarea infrastruc-
turii metrologice a statelor membre COOMET;

 Subcomitetul 4.2 Resurse informaţionale, COOMET;

 Subcomitetul 4.3 Perfecţionarea profesională şi lu-
crul cu tinerii metrologi.

În aceste două zile s-au desfăşurat întrunirile acestor 
subcomitete, în cadrul cărora s-au discutat temele şi pro-
blemele specifi ce acestora:

Tema 404/RU/07 - Elaborarea procedurilor de forma-
re şi publicarea pe resursele web-COOMET a datelor infor-
maţionale cu privire la rezultatele etalonărilor  şi servicii-
lor de măsurare prestate în laboratoarele INM ale ţărilor 
membre COOMET.

Tema 478/UA/09 - Starea actuală a portalului web-
COOMET şi direcţii de dezvoltare.

Tema 510/KZ/10 - Determinarea necesităţilor privind 
instruirile INM-urilor membre COOMET.

COMITETUL TEHNIC COOMET 4: 
INFORMAŢIE ŞI INSTRUIRE

Constantin BORDIANU
Director Metrologie Aplicată, INM

tel.:(+373 22) 903 103
e-mail: metrologie@metrologie.md

Ecaterina CHEMENCIJI,
Şef secţie metrologie interdisciplinară, INM
tel.:(+373 22) 903 121
e-mail: audit@metrologie.md
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Coordonatorul temei 510/KZ/10 va pregăti planul fi nal 
privind cursurile de instruiri pentru tinerii metrologi ale 
INM-urilor, pe baza informaţiilor primite de la membrii 
COOMET.

Tema 518/UZ/11 - Instruirea specialiştilor din labora-
toarele de etalonări, verifi cări şi încercări. Sistemul modu-
lar de instruire a specialiştilor din laboratoarele de etalo-
nări, verifi cări şi încercări: probleme şi soluţii.

Tema 541/RU/11 - Elaborarea recomandărilor cu pri-
vire la conţinutul programelor de formare şi instruire a 
specialiştilor în cadrul COOMET.

Tema 543/AM/11 - Crearea şi întreţinerea bazelor de 
date a materialelor de referinţă COOMET.

Coordonatorul temei 543/AM/11 a prezentat la şedinţă 
versiunea preliminară a bazei de date a  materialelor de re-
ferinţă precum structura şi conceptul de realizare a bazei. 
Drept rezultat s-a decis aprobarea formei de completare a 
bazei de date propusă de coordonator.

Tema 597/BY/13 - Elaborarea recomandărilor privind 
formarea documentelor eliberate în rezultatul instruirilor 
şi creşterii profesionale în cadrul COOMET. 

La „diverse” s-a discutat despre unele dintre probleme-
le organizatorice actuale a CT 4. Preşedintele subcomitetu-
lui 4.1 A. Kegler a informat participanţii de formarea unui 
seminar pentru administratorii tehnici ai portalului COO-
MET ce se va desfăşura la 03-04 decembrie 2013 la PTB 
Braunschweig, Germania.

La şedinţă s-au discutat etapele, necesare de între-
prins privind înregistrarea COOMET-ului ca persoană juri-

dică. Această întrebare va fi  discutată la şedinţa a 18-a a 
Consiliului preşedintelui COOMET.

Preşedintele CT 4 P.Neyezhmakov a prezentat partici-
panţilor şedinţei o scrisoare privind disponibilitatea mem-
brului COOMET din partea Armeniei de a organiza urmă-
toarea şedinţă a CT4 în or. Erevan, Armenia, în perioada 
septembrie-octombrie 2014.

Şedinţa s-a fi nalizat cu aprecierea preşedintelui comi-
tetului pentru organizarea deosebită şi, în special pentru 
atmosfera de prietenie şi colaborare creată de-a lungul 
desfăşurării comitetului tehnic. 
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1. Introducere

În perioada 10 – 11 octombrie 2013, în incinta VNIIF-
TRI, or. Mendeleevo, Rusia, a avut loc şedinţa a 8-a a Co-
mitetului Tehnic 1.11 „Timp şi frecvenţă” al organizaţiei 
regionale COOMET. 

În componenţa VNIIFTRI activează Centrul metrologic 
principal al Serviciului de stat al timpului şi frecvenţei al 
Federaţiei Ruse. Acest Centru este gestionarul Etalonului 
primar al unităţii de timp, frecvenţă şi al scării naţionale de 
timp al Rusiei.

La lucrările şedinţei au participat reprezentanţi ai Insti-
tutelor Naţionale de metrologie din Azerbaidjan, Armenia, 
Belorusia, Lituania, Ucraina, Uzbekistan, Rusia şi Moldova.

Colaborarea între instituţiile metrologice membre ale  
COOMET şi în particular, în cadrul CT 1.11, se axează pe:

 asigurarea realizării aranjamentului CIPM MRA;
 crearea şi perfecţionarea etaloanelor primare ale 

unităţilor şi scărilor mărimilor fi zice,
 participarea la intercomparări regionale a etaloane-

lor naţionale;
 transmiterea unităţilor de măsură de la etaloanele 

primare la mijloacele de măsurare;
În ordinea de zi a şedinţei au fost incluse subiectele: 
 procedurile de realizare a aranjamentului CIPM 

MRA;
 examinarea rezultatelor şedinţei Comitetului con-

sultativ de timp şi frecvenţă  (CCTF);
 formarea şi expertiza tabelelor CMC;
 examinarea stării bazei de etaloane a ţărilor –mem-

bre ale COOMET în domeniul timpului şi frecvenţei 
(Tema 174/RU-a/99), crearea bazei de date şi plasa-
rea informaţiei pe site-ul www.coomet.net;

 examinarea Теmei 605/RU/13 „Compararea  scări-
lor de timp ale Serverelor NTP cu utilizarea reţelei 
INTERNET”;

 examinarea Теmei 398/RU/07 „Comparări ale eta-
loanelor naţionale de timp şi frecvenţă cu scara  РФ 
UTC(SU)”;

 probleme organizatorice.

2. Perspective de participare ale INM 
la comparările programate în cadrul CT 1.11

Activitatea de cercetare specifi că domeniului metro-
logiei timpului şi, respectiv, frecvenţei, în Republica Mol-
dova se desfăşoară cu precădere în Laboratorul mărimi 
electromagnetice, frecvenţe şi timp al Institutului Naţio-
nal de Metrologie.

Laboratorul gestionează Etalonul naţional al unităţii de 
timp şi frecvenţă ETN 05 – 12, care constituie un element 
de bază al Sistemului Naţional de Etaloane, unitatea de 
timp fi ind una dintre cele şapte unităţi fundamentale ale 
Sistemului Internaţional de Unităţi (SI), iar unitatea de frec-
venţă (Hz) fi ind o unitate de măsură derivată a Sistemului 
Internaţional de Unităţi. La moment componenţa Etalonu-
lui include: 2 etaloane pe bază de Rubidiu Fluke 910 R, un 
sistem modular de sincronizare a timpului Symmetricom 
Xli 1U şi antena GPS, care asigură sincronizarea perma-
nentă a etalonului naţional cu scara internaţională de timp 
prin intermediul GPS [1].

Timpul sincronizat la nivel internaţional (scara interna-
ţională de timp UTC) este utilizat în transport, telecomuni-
caţii, operaţiuni bancare, cercetări spaţiale, etc. 

Laboratorul mărimi electromagnetice, frecvenţe şi 
timp are ca una din principalele obligaţii asigurarea refe-

COMITETUL TEHNIC AL COOMET 1.11
„TIMP ŞI FRECVENŢĂ”

Teodor BÎRSA, 
Director Metrologie Legală, INM
tel. (+ 373 22) 903 104
e-mail: sne@metrologie.md
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rinţei naţionale pentru măsurările de interval de timp, re-
spectiv, frecvenţă şi, de asemenea, să asigure diseminarea 
informaţiei de timp către toate instituţiile ofi ciale şi către 
toţi factorii interesaţi din ţară. 

Pentru a îndeplini această obligaţie este necesar să 
se realizeze un sistem de transmitere a informaţiei de 
dată/timp, informaţie trasabilă la Etalonul naţional al 
unităţii de timp şi frecvenţă, respectiv la scara internaţi-
onală de timp UTC.

În viitorul apropiat, eforturile Laboratorului se vor con-
centra asupra realizării scării naţionale de timp UTC (MD), asi-
gurarării fi abilităţii acestea şi realizării unui serviciu de dise-
minare a informaţiei de timp la nivel naţional care să permită 
satisfacerea nevoilor crescânde ale societăţii, tot mai infor-
matizată. Dezvoltarea crescândă a comerţului electronic şi a 
schimbului internaţional de documente, într-un mediu elec-
tronic securizat impune, în mod obligatoriu, existenţa unui 
serviciu care să furnizeze o referinţă de timp unică, trasabilă 
la Etalonul naţional al unităţii de timp şi frecvenţă, în condiţii 
de securitate şi control permanent al exactităţii informaţiei 
furnizate, care să răspundă nevoilor Autorităţii pentru Mar-
ca Temporală (TSA – Time Stamping Authorities), serviciu ce 
urmează a fi  implementat şi în ţara noastră. Pentru realizarea 
acestui serviciu este necesar de realizat un sistem de disemi-
nare securizată a informaţiei de timp prin reţeaua INTERNET. 
Acest sistem se bazează pe aşa numitele servere de timp sau 
NTP (Network Time Protocol). În fi gura 1 este trecută schema 
ierarhică de diseminare a informaţiei de timp. 

Figura 1. Schema de diseminare a informaţiei de timp

Fiecare nivel în această ierarhie se numeşte STRATUM. 
STRATUM 0 sunt etaloanele de timp.
STRATUM 1 sunt computere conectate direct la etaloa-

ne, şi care au rol de servere de reţea ale timpului.
STRATUM 2 sunt computere care recepţionează timpul 

de la serverele STRATUM 1 cu utilizarea protocolului NTP.
STRATUM 3 sunt computere care recepţionează timpul 

de la serverele STRATUM 2. 

Realizare sistemului de diseminare a informaţiei de 
timp prin reţeaua INTERNET necesită la prima etapă pro-
curarea şi instalarea la INM a două servere STRATUM 1. La 
etapa doi urmează conectarea acestor servere la servere-
le  STRATUM 2 montate la utilizatorii din ţară, astfel încât 
să se păstreze limitele ± 1 s la transmiterea informaţiei de 
timp, impuse de standardele internaţionale.

În calitate de partener INM a asigurat baza tehnică şi 
accesul sistemului la etalonul naţional de timp, precum şi 
monitorizarea parametrilor privind diseminarea informaţi-
ei de timp efectuată de cele două servere STRATUM 1 in-
stalate la INM, respectiv de serverul STRATUM 2, montat 
la MCTI, astfel încât să se păstreze limitele ± 1 s impuse de 
standardele internaţionale.

3. Concluzii

Procurarea şi instalarea la INM a serverelor NTP STRA-
TUM 1 va asigura realizarea unui sistem de diseminare se-
curizată a informaţiei de timp prin reţeaua INTERNET şi va 
permite participarea la comparările iniţiate de COOMET la 
Теma 605/RU/13 „Compararea scărilor de timp ale Serve-
relor NTP cu utilizarea reţelei INTERNET”. 

Participarea pentru prima oară a Etalonul naţional al 
unităţii de timp şi frecvenţă la comparări internaţionale 
reprezintă un pas deosebit de important pentru evoluţia 
ulterioară a domeniului. 

Rezultatele fi nale ale acestei comparări  vor asigura 
recunoaşterea internaţională a trasabilităţii unităţilor de 
timp şi, respectiv, frecvenţă, realizate de Etalonul naţional 
al unităţii de timp şi frecvenţă al Republicii Moldova la Sis-
temul Internaţional de Unităţi, în conformitate cu cerinţele 
aranjamentului CIPM MRA.

  BIBLIOGRAFIE
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În perioada 03 - 06 septembrie 2013 în oraşul Kazan 
(Federaţia Rusă) s-a desfăşurat cea de-a 10-a şedinţă a 
Comitetului Tehnic din cadrul COOMET în debitmetrie (în 
continuare CT 1.4 DEBITMETRIE). Şedinţa a  fost organi-
zată şi susţinută de Institutul Rus de Cercetări Ştiinţifi ce în 
Domeniul debitmetrie, VNIIR.

 Preşedintele Comitetului Tehnic CT 1.4  DEBITME-
TRIE este domnul Bolşacov Vladimir  (Centrul Naţional 
de Cercetări “Institutul de Metrologie”,  INT ”IM”, Ucrai-
na), vice-preşedintele CT1.4 Debite – doamna Cosaci 
Natalia (INT ”IM”).

Comitetul Tehnic CT1.4 DEBITMETRIE al COOMET este 
format din 3 subcomitete tehnice:

SC 1.4.1 „Debitmetrie gaze”, condus de Martînov Nicolai 
(Institutul Naţional de Metrologie din Belorusia, BELGIM).

SC 1.4.2 „Debitmetrie produse petroliere”, condus de 
Tuhvatulin Albert (VNIIR, Federaţia Rusă).

SC 1.4.3 „Debitmetrie gaze lichifi ate”, condus de Sa-
birgaliev Reşat (Institutul Naţional de Metrologie din Ka-
zahstan,  KazInMetr). Republica Moldova face parte din 
grupul de lucru al SC 1.4.1 „Debitmetrie gaze”, alături de 
ţările membre a acestui subcomitet tehnic: Slovacia, Cuba, 
Lituania, Ucraina, Federaţia Rusă, Kazahstan.

La şedinţă au participat 8 membri ai CT1.4  DEBITME-
TRIE, din Germania, Federaţia Rusă, Kazahstan, Ucraina, 
Slovacia, Lituania, Armenia şi Republica Moldova. De ase-
menea oaspeţi din Ucraina, Cehia şi Federaţia Rusă.

În cadrul şedinţei membrii comitetului tehnic au pre-
zentat succint activităţile pe care le desfăşoară în cadrul 
institutelor  pe care le reprezintă,  precum şi capabilităţile 
de măsurare în domeniul debite.

Noi, Victor Gruşca şi Ecaterina Pudovchin, am prezen-
tat laboratorul debite şi volume al Institutului Naţional de 
Metrologie (INM), care a fost  dotat în anul 2013, cu două 
instalaţii etalon de o precizie înaltă. Alegerea instalaţiilor a 
reieşit atît din cerinţele economiei naţionale, cît şi din ne-
cesitatea corespunderii etaloanelor procurate cu etaloa-
nele naţionale existente în alte state în scopul asigurării 
posibilităţii de participare la intercomparări şi ca urmare 
a creşterii credibilităţii măsurărilor efectuate şi recunoas-
terea la nivel internaţional. În cadrul Proiectului de Ameli-
orare a Competitivităţii în laboratorul debite a fost livrată 

COMITETUL TEHNIC COOMET 1.4  „DEBITMETRIE”

Victor GRUŞCA, 
şef  laborator debite şi volume, INM

tel.: (+373 22) 903 119
e-mail: debite@metrologie.md 

Ecaterina PUDOVCHIN, 
şef  laborator mărimi dimensionale, INM
tel.: (+373 22) 903 119
e-mail: ecaterina.pudovchin@metrologie.md

Imaginea 1. Membrii grupului de lucru al CT1.4 
DEBITMETRIE
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instalaţia etalon pentru măsurarea debitelor de gaze, Bell 
Piston Prover DN400 with nozzle system (instalaţia 
clopot cu duze critice), ce are un interval de măsurare ( 16 
l/h – 50000 l/h), incertitudinea de măsuarare a instalaţiei fi -
ind ≤0.25% (k=2). Producătorul instalaţiei este fi rma Ehrler  
Prüst echnik Engineering GmbH, Germania.

Imaginea 2,3. Instalaţia etalon Bell Piston Prover DN400 with nozzle system, producător Ehrler Prüf-
technik Engineering GmbH, Germania

După primirea, montarea şi punerea în funcţiune a 
instalaţiei, personalul laboratorului debite şi volume a 
iniţiat procese de cercetare pentru defi nitivarea factorilor 
de infl uenţă asupra instalaţiei şi a capabilităţilor de mă-
surare a debitului de gaze. La moment se efectuează lu-
crări de ajustare a instalaţiei în vederea lărgirii spectrului 

de contoare de gaz conectate la instalaţia etalon, pentru 
asigurarea necesităţilor ţării în transmiterea unităţii de 
măsură.  În continuare urmează pregătirea materialelor 
referitoare la etalon  pentru  declararea ca Etalon Naţio-
nal în domeniul debite gaze, destinat pentru reproduce-
rea, păstrarea şi transmiterea pe întreg teritoriul ţării a 

unităţii de debit cuprinse în intervalul 16 l/h – 50000 l/h.
Cea de a doua instalaţie livrată este instalaţia pentru 

măsurarea debitului de lichide, MR-T-S 1020/2550, pro-
ducător Enbra (Cehia). Intervalul de măsurare al instalaţiei 
este de la (0,01 m³/h - 35 m³/h) şi temperatura apei din 
sistema de măsurare cuprinsă în intervalul 10°C – 60°C .

Imaginea 4. Instalaţia etalon MR-T-S 1020/2550, producător Enbra (Cehia)
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Această instalaţie la fel este în proces de cercetare de 
către specialiştii laboaratorului debite şi volume, urmează 
pregatirea materialelor  pentru declararea ca Etalon Naţi-
onal  în domeniul debite lichide, destinat pentru reprodu-
cerea, păstrarea şi transmiterea pe întreg teritoriul ţării a 
unităţii de debit cuprinse în intervalul (0,01 m³/h - 35 m³/h).

Şedinţa s-a desfăşurat conform programului apro-
bat anterior. La şedinţă au fost analizate temele ce sunt 
în cadrul de desfăşurare şi propuneri a noi proiecte în 
cadrul colaborării internaţionale în domeniu.

Dinamica colaborării în cadrul CT1.4 DEBITMETRIE a 
fost recunoscută de către preşedintele comitetului ca sa-
tisfăcătoare şi lucrul constructiv, drept dovezi sunt:

 Încheierea lucrării de pregătire a raportului pentru 
intercomparările etaloanelor naţionale din cadrul  
COOMET organizate pe temele: 406/UA/07, 412/
UA/07, I452/Sk/09 şi prezentarea spre expertiză la 
WGFF (CCM Working Group on Fluid Flow).

 Publicarea rezultatelor intercomparării 412/UA/07 
pe saitul JCRB (Joint Committee of the Regional Me-
trology Organizations).

În cadrul şedinţei s-a propus din partea Ucrainei, des-
chiderea unei teme de intercomparare în domeniul  debite 
lichide (apă), la temperatura apei din sistema de măsuara-
re cuprinsă în intervalul 30°C – 85°C şi pentru intervalul de 
debit  0,01 m³/h - 160 m³/h.

Doritorii de a participa la aceasta intercomparare au 
fost : Germania, Cehia, Republica Moldova şi Ucraina, care 
urmează a fi  organizaţia pilot. S-a discutat modalităţile de 
efectuare a acestei intercomparări şi în anul 2014 urmează 
derularea intercomparării.

Participarea INM  la aceaste intercomparari din cadrul 
COOMET va demonstra capabilităţile de măsurare în do-
meniul debite şi recunoaşterea măsurărilor la nivel inter-
naţional.

Întrunirea a continuat cu vizita laboratoarelor Institutului 
Rus de Cercetări Ştiinţifi ce în Domeniul Debitmetrie, VNIIR. 
În aceste laboratoare invitaţii au primit explicaţiile date de co-
laboratorii VNIIR privind activitatea laboratoarelor, etaloanele 
naţionale,caracteristicile metrologice ale echipamentelor eta-
lon, principiul lor de funcţionare precum şi tipurile de servicii 
oferite clienţilor.

În continuare a urmat prezentarea domnului Iaroslav 
Bezgaciniuc – coordonatorul temei COOMET 585/UA/12,  
“Intercompararea duzelor critice - etaloane ce transmit 
unitatea de debit pentru gaze”. La aceasta intercomparare 
au fost înregistraţi următorii participanţi: VNIIR (Federaţia 
Rusă), PTB (Germania), INM (Republica Moldova), Ivano-
Frankovskstandardmetrologia (Ucraina) – organizaţia pilot.

Imaginea 5. Laboratoarele metrologice în domeniul debite, VNIIR

La fi nele şedinţei preşedintele CT1.4  DEBITMETRIE a 
mulţumit organizatorilor pentru deosebita organizare a 
şedinţei comitetului şi pentru atmosfera de prietenie crea-
tă de-a lungul şedinţei. Următoarea întrunire a CT1.4 “De-
bitmetrie” se va petrece la BELGIM, Belorusia, în perioada 
16.09.2014-18.09.2014.
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1. Introducere

Dezvoltarea ştiinţei, controlul şi reglarea diferitor pro-
cese tehnologice, sunt de neconceput fără obţinerea infor-
maţiei cantitative despre proprietăţile fi zice ale obiectelor. 
Măsurările reprezintă unica modalitate de obţinere a infor-
maţiei cantitative despre mărimile ce caracterizează obiec-
tele fi zice precum şi despre fenomenele şi procesele fi zice.

Echipamentele metrologice contemporane permit mă-
surarea a sute de mărimi atât electrice (tensiune, electrică, 
intensitate electrică, rezistenţă electrică ş.a.) cât şi neelec-
trice (termice, mecanice, optice ş.a.). Numărul de mărimi 
măsurabile neelectrice, necesare în ştiinţă, producţie, 
medicină, sunt cu mult mai multe decât cele electrice. Cu 
toate acestea măsurarea mărimilor termice de obicei se 
efectuează cu dispozitive electrice, cu convertirea preala-
bilă a mărimii neelectrice în semnale electrice.

Procesul de globalizare a societăţii contemporane re-
prezintă un lucru fi resc şi inevitabil. Aceste procese conduc 
şi la necesitatea unei mai ample conlucrări între state şi 
respectiv la apariţia diferitor organizaţii regionale şi inter-
naţionale.

Ţinând cont de diferite aspecte, inclusiv geografi ce şi 

culturale, la nivel internaţional au fost create mai multe or-
ganizaţii regionale de metrologie:

SIM – Inter-American Metrology System, (Sistema In-
teramericană de Metrologie);

AFRIMETS – Intra-Africa Metrology System;

REZULTATELE COLABORĂRII INTERNAŢIONALE 
ÎN DOMENIUL TEMPERATURII

Constantin BORDIANU,
Director metrologie aplicată, INM  

tel. (+ 373 22) 903 103
e-mail: metrologie@metrologie.md 

Rezumat. Eforturile depuse în dezvoltarea şi modernizarea bazei naţionale de etaloa-
ne, a permis laboratorului mărimi termice şi umiditate din cadrul Institutului Naţional de 
Metrologie a Republicii Moldova să participe activ la comparări internaţionale în dome-
niu şi într-o perioadă destul de redusă să creeze cu adevărat un etalon naţional modern, 
cu caracteristici tehnice şi metrologice recunoscute la nivel internaţional.

Abstract. The efforts in the development and modernization of national standards has 
allowed the laboratory of heat and humidity sizes of the National Metrology Institute of 
the Republic of Moldova to participate actively in the  international comparisons in the 
fi eld and in a fairly small period of time to create a modern national standard, technical 
and metrological recognized internationally.
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APMP – Asia Pacifi c Metrology Programme;
EURAMET – European Association of National Metro-

logy Institutes;
COOMET – Euro-Asian Cooperation of National Metro-

logical Institutions.

2. INM  - membru COOMET

Republica Moldova, prin intermediul Institutului Naţio-
nal de Metrologie, este membră din iunie 1991 a Organiza-
ţiei de cooperare a institutelor metrologice a statelor Eu-
ropei Centrale şi de Est (COOMET), redenumită în mai 2000 
„Cooperarea euro – asiatică a institutelor metrologie”. 

Direcţiile de bază ale cooperării sunt:
- Etaloanele unităţilor de măsură;
- Metrologia legală;
- Sistemele de management al calităţii;
- Informaţie şi instruire.
Scopurile principale ale COOMET sunt:
1. Promovarea măsurilor efi ciente şi asistenţă în rezol-

varea problemelor uniformităţii măsurărilor, unităţilor de 
măsură şi exactităţii rezultatelor de măsurare;

2. Asistenţă în dezvoltarea cooperării economice naţi-
onale şi eliminarea barierelor tehnice în calea comerţului 
mondial;

3. Organizarea colaborărilor serviciilor metrologice 
a statelor membre COOMET, cu serviciile analogice a 
altor regiuni, şi în particular, cooperarea cu instituţii-
le europene  din domeniul infrastructurii calităţii cum 
sunt EURAMET, Colaborarea Europeană de Acreditare 
(EA), Colaborarea  Europeană  de metrologie legală 
(WELMEC).

Colaborarea în domeniul etaloanelor unităţilor fi zice 
de măsură se efectuează prin intermediul Comitetului unit 
pe etaloane CT 1, care este structurat pe toate domeniile 
metrologice:

CT 1.1 – Metrologie generală;
CT 1.2 – Acustica, ultrasunet, vibraţia;

CT 1.3 – Electricitate şi magnetism;
CT 1.4 – Debitmetrie;
CT 1.5 – Masă şi mărimi derivate;
CT 1.7 – Fotometrie şi radiometrie;
CT 1.8 – Fizico – chimia;
CT 1.9 – Radiaţii ionizante şi radioactivitate;
CT 1.10 – Termometrie şi termofi zică;
CT 1.11 – Timp şi frecvenţe;
CT 1.12 – Materiale de referinţă.

În programele de lucru a CT 1, intră temele despre ana-
liza situaţiei bazei de etaloane în diverse domenii de măsu-
rări, în rezultatul căruia se determină tendinţele de perfec-
ţionare a etaloanelor actuale precum şi a modernizării lor.

De asemenea prin intermediul CT 1 se efectuează lu-
crări privind:

- recunoaşterea capabilităţilor de măsurare a Republi-
cii Moldova (tabelele CMC);

- realizarea în practică a „Acordului MRA”;
- compararea etaloanelor unităţilor fi zice de măsură a 

statelor membre COOMET.

3. Rezultatele şedinţei CT 1.10

Pentru o mai bună cooperare dintre statele membre a 
organizaţiei regionale, au loc întruniri periodice pe toate co-
mitele tehnice. Întrunirea Comitetului Tehnic COOMET CT 1.10 
„Termometria şi termofi zica” s-a desfăşurat în perioada 12 – 
13 noiembrie 2013 în or. Baku Azerbaidjan, fi ind organizată 
de către Serviciul de stat în metrologie a Comitetului de Stat 
pe standardizare, metrologie şi patente a Republicii Azerbai-
djan (AzGSM). Acest comitet tehnic, la moment este condus 
de către A. I. Pokhodun, doctor în ştiinţe tehnice şi unul dintre 
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cei mai renumiţi specialişti pe domeniu din lume.
La întrunire au fost discutate problemele din domeniu, 

atât la nivel regional cât şi la nivel internaţional, printre 
care: 

- Starea actuală a lucrărilor pentru redefi nirea unităţii 
de temperatură pe baza constantei Boltzmann;

- Rezultatele comparărilor internaţionale fi nisate, pe 
baza cărora au fost publicate capabilităţile de măsurare;

- Analiza tabelelor CMC declarate de institutele naţio-
nale de metrologie;

- Stadiul comparărilor cheie COOMET şi bilaterale, ini-
ţiate;

- Propuneri de noi colaborări în cadrul COOMET pre-
cum şi colaborarea cu celelalte organizaţii regionale de 
metrologie.

Cooperarea la nivel regional reprezintă o sarcină esen-
ţială care necesită a fi  realizată de un institut naţional de 
metrologie modern, pentru a demonstra capabilităţile sale 
de măsurare şi prin urmare a fi  posibilă recunoaşterea la 
nivel internaţional a măsurărilor efectuate în ţară. De aici 
reiese necesitatea participării active la toate comitetele 
tehnice COOMET şi deci:

- asigurarea implementării la nivel naţional, a celor mai 
bune practici din domeniu;

- acumularea de către specialiştii din ţară a cunoştinţe-
lor noi şi aplicarea lor în elaborarea procedurilor de etalo-
nare şi estimare a incertitudinii de măsurare;

- participarea la comparări internaţionale şi la alte pro-
iecte importante la nivel regional şi internaţional.

Este important ca tot efortul realizat la nivel interna-
ţional, de către laboratorul mărimi termice şi umiditate a 
Institutului Naţional de Metrologie, să fi e util economiei 
naţionale. 

Rezultatul obţinut în urma finisării cu succes a două 
teme de intercomparări, a permis publicarea capabilită-
ţilor de măsurare pe site-ul www.bipm.org. Aceasta în-
seamnă recunoaşterea măsurărilor realizate în ţară ca 
fiind unele calitative, veridice şi de un înalt nivel, ceea 
ce v-a duce şi la diminuarea esenţială a cheltuielilor su-
portate de agenţii economici autohtoni, ce sunt obligaţi 
să consume atât resurse financiare substanţiale cât şi 

timp, pentru măsurări repetate în  statele în care îşi re-
alizează producţia.

Succesele obţinute de laborator au fost pe larg apre-
ciate la nivel regional, iar Etalonului naţional al unităţii de 
temperatură ETN 02:2012 fi ind-ui recunoscută echivalenţa 
unităţii realizate.

La moment laboratorul participă activ în cadrul come-
tului tehnic CT 1.10 şi în alte proiecte:

Nr. temei Denumirea

593/RU/13

Comparări cheie regionale a etaloa-
nelor naţionale a unităţii de tempera-
tură în intervalul de la 0,01 °C până 
la 660,323 °C.

592/SK/13

Comparări cheie regionale a etaloa-
nelor naţionale a unităţii de tempe-
ratură în punctul triplu al mercurului 
(- 38,8344) °C.

544/RU/11

Comparări regionale a etaloanelor 
de umiditate a gazelor. Temperatura 
punctului de rouă de la (-50) °C până 
la + 20 °C.

4. Concluzii

Rezultatele impunătoare obţinute de laboratorul mă-
rimi termice şi umiditate al INM, în cadrul cooperării in-
ternaţionale, se datorează în primul rând participării active 
la comitetul tehnic COOMET CT 1.10 „Termometria şi ter-
mofi zica”.

Conlucrarea cu specialiştii în domeniu din alte state a 
permis ridicarea la un alt nivel a termometriei  în Republi-
ca Moldova şi precum şi a recunoaşterii internaţionale a 
Etalonului Naţional al unităţii de temperatură ETN 02:2012. 
O deosebită mulţumire ţin să aduc preşedintelui comite-
tului tehnic CT 1.10, A.I Pokhodun, pentru suportul oferit 
pe toată perioada creării, cercetării şi dezvoltării etalonului 
naţional.
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Introducere

Iniţiativa de a petrece pentru prima dată concursul ”Cel 
mai bun tînăr metrolog COOMET” a venit în consecinţa do-
rinţei de a intensifi ca relaţiile şi comunicarea între specialiş-
tii din aceleaşi domenii din diferite ţări. La fel şi a colegilor 
ce vor să facă un schimb de experienţă sau să primească 
un nou punct de vedere asupra elaborărilor proprii şi ale 
cercetărilor întreprinse. Concursul are loc odată în doi ani. 
În acest timp reprezentanţii instituţiilor ţărilor participante 
şi-au expus juriului lucrările inovative. Fiecare temă trebuie 
să corespundă cerinţelor regulamentului concursului, dar să 
şi descrie o temă actuală, o strategie de soluţionare a unor 
probleme, sau o prezentare succintă a unei cercetări şi nu 
în ultimul rînd implementarea unor elemente inovative a 
unei practici de lucru. Anul 2013 a fost diferit de ceilalţi prin 
evoluţia concursului de la nivel regional la cel internaţional, 
astfel fi ind invitaţi şi participanţi din alte organizaţii regionale 
(EURAMET, APMP, SADCMET etc). 

COOMET

COOMET-ul reprezintă o organizaţie regională de me-
trologie, care stabileşte cooperarea între Institutele Naţio-
nale de Metrologie ale ţărilor din Europa Centrală şi de Est. 
Ea a fost fondată în iunie 1991 şi redenumită în Cooperare 
Euro-asiatică a Instituţiilor Naţionale de Metrologie în luna 
mai, 2000.

Activităţile de cooperare principale ale COOMET se de-
limitează pe domeniile:

Etaloane de măsurare ale mărimilor fi zice;
Sisteme de management ale calităţii în metrologie 

viabile şi competitive;
Acreditare, informare şi instruire.

Obiectivele COOMET:
Asistenţa în abordarea efi cientă a problemelor le-

gate de uniformitatea măsurărilor, trasabilităţii şi 
exactităţii necesare ale acestora;

Asistenţa în promovarea cooperării dintre econo-
miile naţionale şi eliminarea barierelor tehnice în 
calea comerţului internaţional;

Armonizarea activităţilor prestate de serviciile de 
metrologie din ţările euro-asiatice cu activităţi si-
milare din alte regiuni.

Limbile ofi ciale pentru conferinţele COOMET şi docu-
mente sunt rusa şi engleza [1].

CООМЕТ practică asistenţă de informare şi formare 
cu ţările membre legate în mod substanţial la punerea 
în aplicare a CIPM MRA (de exemplu, în dezvoltarea de 
sost ware pentru baze de date CMC şi comparaţii de eta-
loane ale INM din ţările membre COOMET). Se urmăreşte, 
de asemenea, schimbul de programe de formare pentru 
experţi în domeniul metrologiei, dezvoltarea de progra-
me de schimb de experţi din ţările COOMET, stabilirea 
criteriilor de evaluare a lucrărilor ştiinţifi ce ale tinerilor 
metrologi, etc.

PARTICIPAREA LA CONCURSUL INTERNAŢIONAL 
”CEL MAI BUN TÎNĂR METROLOG COOMET 2013”

Alexei PIANÎH, 
Şef laborator mase şi mărimi derivate, INM

tel. (+373 22) 903 139 
e-mail: mase@metrologie.md
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Concursul ”Cel mai bun tînăr metrolog COOMET”
Competiţia are ca scop:

• încurajarea tinerilor specialişti în domeniul metro-
logiei pentru a introduce activitatea lor ştiinţifi că în 
comunitatea metrologică;

• prezentarea şi familiarizarea colegilor  de la alte in-
stituţii metrologice cu propriile lucrări;

• a învăţa de a aplica metode şi tehnici mutual accep-
tate pentru prezentări;

• publicarea cercetărilor în culegerile de lucrări;
• identifi carea, sprijinirea şi încurajarea tinerilor me-

trologi în realizările din domeniul metrologiei ştiin-
ţifi ce şi aplicate, care contribuie la dezvoltarea me-
trologiei şi cooperării din ţările membre COOMET şi 
la scara globală societăţii de metrologie;

• informarea organizaţiilor metrologice cu privire la 
lucrările ştiinţifi ce şi aplicate prezentate pentru 
concurs, rezultatele şi cîştigătorii concursului;

• constituirea şi conştientizarea în rîndul publicului 
larg a impactului important al metrologiei vis-á-vis 
de societate prin intermediul mass-media.

Persoana ce doreşte să participe la concurs necesită să 
îndeplinească cerinţele recomandaţiei COOMET ce ţine de 
ordinea efectuării concursului «Cel mai bun tînăr metrolog 
al COOMET» – R/GM/18:2013.

Paşii principali ar fi :
Nominalizarea şi alegerea participanţilor din partea fi e-

cărui INM aparte. La etapa dată se recomandă organizarea 
procesului de selectare internă în acelaşi mod ca în etapa 
fi nală a concursului. Deci metoda de calcul a punctajului 
să fi e în conformitate cu cerinţele concursului. În tabelul 
1 sunt prezentate criteriile de evaluare urmărite la etapa 
fi nală a concursului. Lucrările pot fi  efectuate de un grup 
sau de un singur autor. Ulterior, memoriul lucrării este 
verifi cat de comitetul ştiinţifi c COOMET. În continuare ra-
portorul pregăteşte şi efectuează o prezentare a lucrării în 
faţa juriului. Publicarea lucrărilor este efectuată cu dreptul 
comitetului ştiinţifi c de a introduce rectifi cări.

Al 5-lea Concurs regional şi pentru prima dată In-
ternaţional «Cel mai bun tînăr metrolog a COOMET 
2013» a avut loc în perioada 11-13 iunie 2013 PTB, Bra-
unschweig, Germania. Pentru prima dată СООМЕТ a invitat 
alte Organisme Regionale de Metrologie [2]. 

25 de tineri oameni de ştiinţă (imagine 1) din 13 ţări 
(Australia, Belarus, Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Ghana, 
Germania, Danemarca, Italia, Kazahstan, Moldova, Rusia, 
Uzbekistan, Ukraina) şi 16 INM-uri au participat la concurs.

Juriul a fost format din 11 membri provenind din Ger-
mania, Belarus, Slovacia, Rusia, Franţa şi Ukraina. Aceşti 
membri au evaluat rapoartele orale şi postere pregătite de 
participanţii la concurs.

Tabelul 1. 
CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR

Relevanţa subiectului Munca relevantă, dacă se referă la comunitatea internaţională de a dezvolta în mod activ 
direcţia ştiinţifi că (sau răspunde necesităţii recunoscute de comunitatea ştiinţifi că).

Noutatea ştiinţifi că şi/sau 
efectele socio-economice

Lucrarea este caracterizată prin noutatea ştiinţifi că în cazul în care s-au obţinut (necunos-
cute anterior) rezultate ştiinţifi ce şi/sau lucrul are un impact socio-economic în cazul în 
care prezintă rezultatele de utilitate practică pentru ţară.

Originalitate Munca este originală, dacă pentru rezolvarea problemei folosite anterior, nu se aplică în 
prealabil sarcini pentru astfel de metode.

Potenţialul pentru coope-
rarea internaţională

Munca este importantă pentru cooperarea internaţională, în cazul în care aceasta poate fi  
utilizată pentru proiecte în cadrul COOMET sau la nivel global.

Structura şi valabilitatea 
ştiinţifi că

Conţinutul sistemului este caracterizat prin structurare şi corectitudine ştiinţifi că. Lanţul 
logic (abordare, decizie, corectitudinea rezultatelor, valabilitatea concluziilor), demon-
strează corectitudinea rezultatelor.

Design-ul de calitate

Lucrările de proiectare de înaltă calitate ar trebui să fi e stabilite de un limbaj clar şi strict în 
conformitate cu normele şi standardele de prelucrare a limbajului acceptat. 
Reprezentarea vizuală şi explicaţiile verbale trebuie să se completeze în mod optim, reci-
proc şi să ofere cea mai bună percepţie a conţinutului raportului auditorului.
Lucrarea ar trebui să conţină ilustraţiile necesare.

Calitatea prezentarării

În evaluarea calităţii lucrării prezentare sunt luate în considerare următoarele criterii:
 raportorul interacţionează cu publicul;
 raportorul nu depăşeşte performanţele de reglementare;
 raportorul vorbeşte în mod corect, clar şi uşor de înţeles;
 raportorul răspunde în mod corect şi convingător la întrebări;
 raportorul foloseşte, dacă este necesar, echipamente suplimentare pentru prezen-

tarea locurilor de muncă («fl ip-chart», bord alb, etc)
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Imagine 1. Imagine colectivă a participanţilor

Temele rapoartelor s-au împărţit în 5 secţiuni:
- Metrologie, subiecte speciale;
- Măsurări medico-chimice;
- Măsurări electrice şi optice;
- Măsurări mecanice;
- Materiale de referinţă.
Concursul a fost efectuat în conformitate cu Recoman-

darea СООМЕТ R/GM/18: 2013 «Procedura pentru concur-
sul internaţional «Cel mai bun tînăr metrolog a COOMET».

Pe lîngă prezentările participanţilor pe perioada desfă-
şurării concursului au fost analizate aşa teme ca:

 ”Natural Constants and the new System of Units 
(SI) using the example of Kilogram and Ampere”;

 ”Ball and Chain of the Avogardo project”.

După ce s-au evaluat rezultatele şi anunţat cîştigătorii 
(Imagine 2) s-au discutat păstrarea noilor reguli introduse 
recent în concurs, astfel:

s-a propus să rămînă în vigoare posterele (format 
DIN A0, exemplu de poster în fi gura 3) unde să fi e 
prezentată succint ideea prezentării;
la deschiderea concursului să fi e deja înmînată cu-

legerea de lucrări a tuturor participanţilor, deja pu-
blicată;
limba de prezentare să rămînă engleza.

Imagine 2. Premianţii concursului

Locul 1: E. Ermakova (VNIIM, Russia): «Improving the 
system of metrological assurance in bomb calorimetry».

Locul 2: Mr. L. Klaus (РТВ, Germany): «Dynamic tor-
gue calibration – Necessity and outline for a model based 
approach». 

Locul 3: Mrs. Q. C. Zhu (NMIA, Australia): «Characteri-
zation and time domain analysis of coaxial connections».

Unele particularităţi 
ale concursului din 2013

Participanţilor li s-a oferit ocazia să facă o excursie în 
unele laboratoare ale PTB-ului. Pe parcursul concursu-
lui participanţii au avut ocazia să facă cunoştinţă cu une-
le laboratoare din cadrul PTB. Fiecare participant a putut 
discuta despre capabilităţile de măsurare, echipamentele 
deţinute, metodele şi procedurile utilizate la estimarea in-
certitudinii, sost ware-ul şi să ia cunoştinţă de unele cerce-
tări în derulare.

Se prezintă mesajul juriului către participanţi, dar şi 
restul comunităţii metrologice. Mesajul reprezintă atît un 
îndemn către o participare mai activă a metrologilor tineri 
din COOMET, cît şi un rezumat al activităţilor petrecute: ” – 
În primul rînd mulţumesc tuturor colegilor cu care am avut 
fericita plăcere de a face aici un schimb matur de experien-
ţă. Este prielnică ambianţa dată, în care s-a adunat un cerc 
de specialişti capabili să perceapă nuanţele subtile ale te-
maticilor performante înaintate la concursul nostru. Atrag 
atenţia că, pe lîngă prezentările rezultatelor frumoase, am 
avut şi expuneri în care se discutau unele probleme şi ne-
conformităţi ivite pe parcursul unei cercetări. Fapt deosebit 
de preţios, fi indcă permite fi ecărui din noi să le evităm în 
decursul practicii, iar forţele să le îndreptăm spre sporirea 
calităţii rezultatelor obţinute. În aşa mod fi ecare organiza-
ţie naţională de metrologie, punînd accent în activitatea sa 
pe pîrghiile adecvate şi recunoscute mutual vor asigura o 
dezvoltare viabilă a COOMET”.

Concursul «Cel mai bun tînăr metrolog a COOMET» nu 
doar permite acumularea cunoştinţelor noi şi extinderea 
orizonturilor pentru metrologia actuală, dar şi stabileşte 
poduri între specialiştii din domeniu. Mai mult, se permi-
te alinierea practicilor unui institut la necesităţile şi ce-
rinţele internaţionale, încît rezultatele cercetărilor proprii 
să deţină o rezonanţă utilă. Se observă că participarea la 
asemenea concursuri dezvoltă capacitatea membrilor de 
a cunoaşte colegi noi şi obţine experienţe frumoase. Pen-
tru tinerii metrologi acest concurs ar trebui să fi e activ în 
agenda de lucru ca obiectiv de termen lung spre care me-
rită şi trebuie să tindă.

BIBLIOGRAFIE
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html
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suport juridic

Consideraţii introductive:

Acest articol prezintă un studiu aprofundat al mecanis-
mului de reprimare a clauzelor abuzive în contractele de 
consum. În cele  ce urmează voi supune analizei următoa-
rele aspecte: elementele defi nitorii ale unei clauze abuzive 
- ocazie cu care vom relata domeniul material şi personal 
de aplicare, precum şi criteriile de determinare ale carac-
terului abuziv; modalităţile de materializare ale clauzelor 
abuzive şi procedura lor de reprimare.

În contractele încheiate între comercianţi şi consuma-
tori, libertatea contractuală de stabilire a clauzelor contrac-
tului este utilizată unilateral de către comercianţi, aceştia 
impunînd clauze care le sînt favorabile, iar dezechilibrul 
juridic al părţilor contractante, astfel instaurat, constituie 
un abuz al comerciantului, avînd ca fundament puterea sa 
economică. Pentru a restabili echilibrul contractului înlă-
turînd şi sancţionînd abuzul comercianţilor, domeniul cla-
uzelor abuzive a fost reglementat în contractele încheiate 
între comercianţi şi consumatori.

Reglementarea respectivă este cuprinsă în Legea nr. 
256 din 09.12.2011 privind clauzele abuzive în contracele 
încheiate cu consumatorii. 

Ce este clauza abuzivă?

Clauza abuzivă reprezintă o stipulaţie contractuală care 
are menirea de a rupe echilibrul contractual transformîn-
du-l într-o modalitate de dobîndire a unui avantaj excesiv 
în persoana comerciantului şi respectiv a unui “dezavantaj 
semnifi cativ” de partea consumatorului. Prin prisma re-
glementărilor conţinute de Legea nr. 256 din 09.12.2011, 

clauza abuzivă este defi nită ca clauza contractuală care, 
nefi ind negociată în mod individual cu consumatorul, prin 
ea însăşi, sau împreună cu alte prevederi din contract, cre-
ază în detrimentul consumatorului, contrar cerinţelor de 
bună credinţă, un dezechilibru semnifi cativ între drepturile 
şi obligaţiile părţilor ce decurg din contract.

Analizînd minuţios prevederile legale (Legea nr.256 din 
09.12.2011) cu privire la clauzele abuzive în contractele în-
cheiate cu consumatorii, se observă că s-a instituit un prin-
cipiu important de protecţie a consumatorului prin care se 
impune o claritate în aceste contracte. Şi anume, ca orice 
contract încheiat între un comerciant şi consumator pentru 
vînzarea de bunuri sau prestarea de servicii, va cuprinde 
clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea 
cărora nu vor fi  necesare cunoştinţe de specialitate.

Un tip de clauză abuzivă, reglementată de legea sus 
menţionată la articolul 5 pct.1, este clauza care nu a fost 
negociată direct cu consumatorul dacă, prin ea însăşi sau 
împreună cu alte prevederi din contract, crează, în detri-
mentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei credin-
ţe, un dezechilibru semnifi cativ între drepturile şi obligaţiile 
părţilor din contract. Prin urmare, în lipsa unui dezechili-
bru semnifi cativ dintre comerciant şi consumator (în ceea 
ce priveşte datoriile fi ecăruia faţă de celălalt), atunci nu ne 
afl ăm în faţa unei clauze abuzive (spre exemplu, clauzele 
care ar da dreptul comerciantului să modifi ce unilateral, 
fără acordul consumatorului, clauzele privind termenul 
de livrare al unui produs ori termenul de executare al unui 
serviciu).

Referitor la termenul de “clauză negociată” direct cu 
consumatorul, legea consideră că ne afl ăm în prezenţa 
unei clauze nenegociate dacă aceasta a fost stabilită fără 

CLAUZE ABUZIVE ÎN CONTRACTELE 
ÎNCHEIATE CU CONSUMATORUL

Irina STRUŢESCU
Vice director administrativ, INM

tel. (+373 22) 903 120
e-mail: jurist@metrologie.md
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a da posibilitate consumatorului să infl uenţeze natura ei, 
cum ar fi  contractele standard preformulate sau condiţii-
le generale de vînzare practicate de comercianţi pe piaţa 
produsului sau serviciului respectiv. Şi de această dată, 
interpretarea nu trebuie sa fi e excesivă, anumite clauze 
neputînd fi  negociate (spre exemplu, de cele mai multe ori, 
clauzele cu privire la termenul de garanţie sau alte clauze 
impuse de alte acte.

Legea în cauză tinde să armonizeze dispoziţiile privind 
protecţia consumatorilor în cadrul contractelor de vânza-
re de bunuri mobile şi a contractelor de prestări servicii 
încheiate între consumatori şi comercianţi. O armonizare 
completă a acestor dispoziţii trebuie să permită îmbună-
tăţirea funcţionării pieţei interne şi asigurarea unui nivel 
ridicat de protecţie a consumatorilor.

În ce situaţii ne întîlnim cu clauze abuzive?

a) excluderea sau limitarea răspunderii prevăzute de lege 
a comerciantului în cazul decesului consumatorului sau 
al vătămării lui corporale şi/sau al deteriorării bunurilor 
lui materiale ca urmare a acţiunii sau a inacţiunii comer-
ciantului; 

b) excluderea sau limitarea drepturilor prevăzute de lege 
ale consumatorului faţă de comerciant sau faţă de o altă 
parte, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale ori al în-
deplinirii necorespunzătoare a oricăreia dintre obligaţi-
ile contractuale de către comerciant, inclusiv a opţiunii 
de a compensa o datorie către comerciant cu o creanţă 
pe care consumatorul o poate avea împotriva acestuia; 

c) încheierea unui acord care creează obligaţii pentru con-
sumator şi prin care furnizarea de servicii de către co-
merciant este supusă unei condiţii a cărei îndeplinire 
depinde doar de voinţa acestuia din urmă; 

d) acordarea permisiunii comerciantului de a reţine sumele 
plătite de consumator, în cazul în care acesta din urmă 
decide să nu încheie contractul sau să nu îl execute, fără 
a se prevedea dreptul consumatorului de a primi o com-
pensaţie în sumă cel puţin echivalentă de la comerciant, 
dacă acesta este partea ce rezoluţionează ori reziliază 
contractul, după caz; 

e) solicitarea de la orice consumator care nu şi-a îndeplinit 
obligaţia să plătească drept compensaţie o sumă dis-
proporţionată în raport cu prejudiciul cauzat de neono-
rarea obligaţiilor contractuale; 

f) acordarea dreptului comerciantului de a rezoluţiona sau, 
după caz, de a rezilia la discreţia sa contractul, în timp 
ce consumatorului nu i se acordă aceeaşi posibilitate, 
sau acordarea permisiunii comerciantului de a reţine 
sumele plătite pentru bunuri/servicii care nu au fost 
încă furnizate/prestate de către acesta, în cazul în care 
comerciantul este cel care reziliază contractul; 

g) acordarea posibilităţii comerciantului de a rezilia un con-
tract cu durată nedeterminată fără un preaviz în termen 
rezonabil în formă scrisă, cu excepţia cazurilor în care 
există motive întemeiate de a face acest lucru; 

h) prelungirea automată a unui contract cu durată deter-
minată, în cazul în care consumatorul nu şi-a exprimat 
intenţia de a-l prelungi, atunci cînd termenul stabilit 
pentru ca consumatorul să îşi exprime intenţia de a 
prelungi contractul este mai mic de 14 zile; 

i) obligarea irevocabilă a consumatorului de a respecta cla-
uze cu care acesta nu a avut posibilitatea reală să se 
familiarizeze înainte de încheierea contractului; 

j) acordarea dreptului comerciantului de a modifi ca unila-
teral clauzele fără a avea un motiv întemeiat care să fi e 
precizat în contract; 

k) acordarea dreptului comerciantului de a modifi ca unila-
teral, fără a avea un motiv întemeiat care să fi e precizat 
în contract sau prin referinţă la prevederile actelor nor-
mative în domeniu, orice caracteristici ale produsului 
sau ale serviciului care urmează să fi e furnizat; 

l) prevederea ca preţul bunurilor să fi e stabilit în momentul 
livrării sau acordarea de posibilităţi comerciantului să 
mărească preţul acestora fără să îi acorde consumato-
rului dreptul corespunzător de a rezilia contractul, în ca-
zul în care preţul fi nal este nejustifi cat de mărit sau dis-
proporţionat în raport cu preţul convenit la încheierea 
contractului, ţinîndu-se cont de circumstanţele obiecti-
ve care au determinat comerciantul să modifi ce preţul; 

m) acordarea dreptului comerciantului de a stabili dacă 
bunurile sau serviciile furnizate sînt conforme cu con-
tractul sau acordarea acestuia a dreptului exclusiv de a 
interpreta orice clauză din contract; 

n) limitarea obligaţiei comerciantului de a respecta anga-
jamentele asumate de către intermediarii sau de către 
reprezentanţii acestuia sau asumarea angajamentelor 
de către acesta, cu condiţia respectării unei anumite 
formalităţi neprevăzute în mod expres de lege; 

o) obligarea consumatorului să îşi îndeplinească toate 
obligaţiile, chiar în cazul în care comerciantul nu îşi res-
pectă obligaţiile corelative; 

p) acordarea posibilităţii comerciantului de a-şi cesiona 
drepturile şi obligaţiile prevăzute de contract, în cazul în 
care această acţiune poate servi la reducerea garanţiilor 
pentru consumator, fără acordul acestuia din urmă; 

q) excluderea sau obstrucţionarea dreptului consumato-
rului de a intenta acţiune în instanţă judecătorească 
sau de a exercita orice alt drept prevăzut de lege, în 
special prin obligarea consumatorului de a soluţiona 
orice litigiu exclusiv prin arbitraj, care nu este regle-
mentat de dispoziţiile legale, restricţionînd în mod ne-
justifi cat dovezile afl ate la dispoziţia consumatorului 
sau impunîndu-i sarcina probei care, în conformitate 
cu legislaţia aplicabilă, trebuie să îi revină altei părţi 
la contract; 

r) limitarea răspunderii comerciantului pentru defectele 
ascunse ale produselor şi/sau ale serviciilor; 

s) acordarea posibilităţii comerciantului de a restricţiona 
transferul de garanţie la recomercializarea produsului 
de către consumatorul iniţial; 
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t) impunerea unui termen consumatorilor mai mic decît cel 
prevăzut de lege pentru notifi carea comerciantului des-
pre anumite defecte ale produsului sau ale serviciului; 

u) condiţionarea de către comerciant a prestării serviciului 
cu un anumit tip de mijloc de măsurare, deşi mijlocul de 
măsurare utilizat deja de consumator este legal; 

v) excluderea sau limitarea dreptului consumatorului de a 
rezoluţiona sau, după caz, de a rezilia contractul în cazul 
în care comerciantul: 

- a modifi cat unilateral clauzele contractuale în 
condiţiile stipulate la lit.j); 

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale; 

w) exonerarea comerciantului de obligaţia prevăzută de 
lege de a soma consumatorul sau de a-i stabili un ter-
men pentru executarea obligaţiilor contractuale. 

Exemplu de clauze abuzive:

 Încheierea unui contract de televiziune prin cablu pen-
tru o perioadă obligatorie iniţială de doi ani şi ulterior 
cu apariţia necesităţii sau dorinţei de renunţare la acest 
contract  după un an. Furnizorul spune că, potrivit con-
tractului, în situaţia dată trebuie plătită o sumă fi xă, 
ca despăgubire. O astfel de clauză poate fi  considerată 
abuzivă.

 Contractul de credit cu o bancă comercială prevede o 
dobandă de 11%. Dupa un an, beneficiarul de credit 

Numai prin cunoaşterea Drepturilor noastre vom evita încălcarea lor.

constată că aceasta a crescut cu un punct procentu-
al. Solicitând explicaţii, află că o clauză contractuală 
dă dreptul băncii de a modifica dobînda în funcţie de 
evoluţia pieţei. Această clauză poate fi considerată 
abuzivă, pentru că este prea generală şi lasă la bunul 
plac al comerciantului motivele pentru care urmea-
ză să modifice costurile creditului. În cazul în care 
se identifică o clauză abuzivă în contract, se poate  
încerca o negociere personală cu comerciantul, iar 
dacă nu se reuşeşte rezolvarea problemei, se sesi-
zează Agenţia pentru Protecţia Consumatorului sau 
se depune o cerere  în Instanţa de Judecată (res-
pectînd ordinea procedurală), pentru a obliga comer-
ciantul să retragă sau să modifice clauza respectivă 
sau pentru consiliere.

Concluzii

În Republica Moldova organele abilitate cu funcţia de 
control privind clauzele abuzive sînt reglementate expres 
în Legea nr. 256 din 09.12.2011. Instanţa de judecată eva-
luează clauzele contractuale şi tot de competenţa Instan-
ţei de Judecată este şi pronunţarea Deciziei fi nale asupra 
recunoaşterii sau nu a clauzelor abuzive. Şi nu în ultimul 
rînd Agenţia pentru Protecţia Consumatorului căreia îi re-
vine rolul să efectueze controlul respectării prevederilor 
legii sus menţionate, şi constatării clauzelor abuzive în 
contracte, la sesizarea consumatorului sau din ofi ciu, în 
condiţiile legii.
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H O T Ă R Î R E

nr. 0006   

 “27”  septembrie 2013                                                                                                       

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model 
a mijloacelor de măsurare şi în urma deciziilor Consiliului Naţional de Metrologie din cadrul Minis-
terului Economiei din data de 19.09.13, emite următoarea

 
H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, Aparatul de cântărit cu funcţionare neautomată  tip CP 
xxxxx-x-xx, producător şi solicitant S.C. “Comsales Grup” S.R.L. cu nr. I–0861:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 869 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
S.C. “Comsales Grup” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 27.09.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată tip   
CP xxxxx-x-xx verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 12 luni.

2. A elibera fi rmei „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, certifi catul de aprobare de model       nr. 
870 pentru Aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip JD series (modifi cările JD300-3, 
JD1000-2, JD3000-2, JD5000-2), inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0730:2010 pe un termen de 10 ani 
pînă la 27.09.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparatele de cîntărit cu funcţionare neautomată tip   
JD series (modifi cările JD300-3, JD1000-2, JD3000-2, JD5000-2), verifi carea metrologică iniţială 
şi periodică cu perioada de verifi care - 12 luni.

3. A elibera fi rmei I.M. „Natusana” S.R.L., mun. Chişinău, certifi catul de aprobare de model       nr. 
871 pentru Aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip JD 2002 
(MEGA STAR), inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utili-
zare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0424:2005 pe un termen de 10 ani pînă la 27.09.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparatele pentru măsurarea presiunii arteriale cu 
manometru mecanic tip JD 2002 (MEGA STAR), verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verifi care - 12 luni.
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4. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru Transformato-
rul de tensiune tip НАЛИ- СЭЩ, producător: ЗАО „ ГК „ Электрощит „ - ТМ Самара”, or. Sa-
mara, Federaţia Rusă, solicitant: „ENERGFILTRSERVICE „ SRL, cu sediul în or. Rezina, efectuate 
de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse.

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Mol-
dova”, partea I, Transformator de tensiune tip НАЛИ- СЭЩ cu nr. I-862:2013. 

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 872 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„ENERGFILTRSERVICE „ SRL, pe un termen de pînă la 29.10.2017.

A recunoaşte verifi carea metrologică iniţială a transformatoarelor de tensiune tip НАЛИ- 
СЭЩ, efectuată de către ЗАО „ ГК „ Электрощит „ - ТМ Самара”, or. Samara, Federaţia Rusă. În 
acest caz pe (СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ ) şi pe carcasa transformatoarelor se aplică marcajul 
recunoaşterii rezultatelor verifi cărilor (”REC”). Se stabileşte, în mod obligatoriu, verifi carea metrolo-
gică periodică cu perioada de verifi care 48 luni.

5. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru Transformato-
rul de curent tip TOЛ-СЭЩ, producător: ЗАО „ ГК „ Электрощит „ - ТМ Самара”, or. Samara, 
Federaţia Rusă, solicitant: «ENERGFILTRSERVICE « SRL, cu sediul în or. Rezina, efectuate de 
Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse.

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Mol-
dova”, partea I, Transformator de curent tip TOЛ-СЭЩ cu nr. I-0863:2013. 

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 873 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„ENERGFILTRSERVICE „ SRL, pe un termen de pînă la 29.10.2017.

A recunoaşte verifi carea metrologică iniţială a Transformatoarelor de curent tip TOЛ-СЭЩ, 
efectuată de către ЗАО „ ГК „ Электрощит „ - ТМ Самара”, or. Samara, Federaţia Rusă. În acest 
caz pe (СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ ) şi pe carcasa transformatoarelor se aplică marcajul recu-
noaşterii rezultatelor verifi cărilor (”REC”). Se stabileşte, în mod obligatoriu, verifi carea metrologică 
periodică cu perioada de verifi care 48 luni.

 6. A elibera fi rmei „Habsev Grup“ S.R.L, mun. Chişinău, certifi catul de aprobare de model           
nr. 874 pentru Transformatorul de curent tip TOЛ-СЭЩ, producător: ЗАО „ ГК „ Электрощит 
„ - ТМ Самара”, or. Samara, Federaţia Rusă, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0863:2013 pe un termen de 
pînă la 29.10.2017.

A recunoaşte verifi carea metrologică iniţială a Transformatoarelor de curent tip TOЛ-СЭЩ, 
efectuată de către ЗАО „ ГК „ Электрощит „ - ТМ Самара”, or. Samara, Federaţia Rusă. În acest 
caz pe (СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ ) şi pe carcasa transformatoarelor se aplică marcajul recu-
noaşterii rezultatelor verifi cărilor (”REC”). Se stabileşte, în mod obligatoriu, verifi carea metrologică 
periodică cu perioada de verifi care 48 luni.

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

nr. 0007

 “15”  octombrie 2013                                  
                                                                     

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model 
a mijloacelor de măsurare şi în urma deciziilor Consiliului Naţional de Metrologie din cadrul Minis-
terului Economiei din data de 08.10.13, emite următoarea

H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea I, Defectoscop ultrasonic tip УДС2M-35, producători: Î.C.P. 
“MDR Grup” S.R.L. şi Î.C.P. „RDM” S.R.L., mun. Chişinău,  solicitant: Î.C.P. “MDR Grup” S.R.L., 
mun. Chişinău,  cu nr. I–0864:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 872 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
Î.C.P. “MDR Grup” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 15.10.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Defectoscoapele ultrasonice tip УДС2M-35 verifi carea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 12 luni.

2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea I, Contor static trifazat de energie electrică activă tip ACE 
3000 (modifi carea 420/520), producător: Ganz Meter Company Ltd., Itron Inc., Republica Ungară,  
solicitant: Î.C.S. „RED UNION FENOSA„ S.A. mun.Chişinău,  cu nr. I–0865:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 873 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
Î.C.S. „RED UNION FENOSA„ S.A. mun.Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 15.10.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contoarele statice trifazate de energie electrică activă 
tip ACE 3000 (modifi carea 420/520) verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verifi care - 48 luni.

3. A elibera fi rmei Î.M. „Intermed” S.R.L., mun. Chişinău, certifi catul de aprobare de model       nr. 
874 pentru Electrocardiograf tip MAC (modifi cările MAC 800, 1600), producător: GE Medical 
Systems Information Tehnologies Inc., Statele Unite ale Americii, inclus anterior în “Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0830:2013 
pe un termen de pînă la 04.02.2018.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Electrocardiografele tip MAC (modifi cările MAC 800, 
1600), verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 12 luni.

4. A elibera fi rmei I.M. „Intermed” S.R.L., mun. Chişinău, certifi catul de aprobare de model       nr. 
875 pentru Electrocardiograf tip MAC 600, producător: GE Medical Systems Information Tehno-
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logies Inc., Statele Unite ale Americii, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I–0794:2012 pe un termen de pînă la 
23.03.2015.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Electrocardiografele tip MAC 600, verifi carea metrolo-
gică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 12 luni.

5. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru Debitmetru 
electromagnetic tip PCЦ, producător: O.O.O. ”ВТК Пром”, Federaţia  Rusă, solicitant: C.T.Ş. HI-
DROTEHNICA,  fi liala S.A. MOLDOVAHIDROMAŞ, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federa-
lă pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse.

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Mol-
dova”, partea I, Debitmetru electromagnetic tip PCЦ cu nr. I-0866:2013. 

A elibera certifi catul de recunoaştere a aprobării de model nr. 321R pentru mijlocul de măsurare 
menţionat pentru C.T.Ş. HIDROTEHNICA,  fi liala S.A. MOLDOVAHIDROMAŞ, mun. Chişinău, 
pe un termen de pînă la 01.01.2014.

A recunoaşte verifi carea metrologică iniţială a Debitmetrelor electromagnetice tip PCЦ, efec-
tuată de către O.O.O. ”ВТК Пром”, Federaţia  Rusă. În acest caz pe (ПАСПОРТ РCЦ 000 000 ПС) 
şi pe carcasa debitmetrului se aplică marcajul recunoaşterii rezultatelor verifi cărilor (”REC”). Se 
stabileşte, în mod obligatoriu, verifi carea metrologică periodică cu perioada de verifi care 12 luni.

6. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea III, Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă 
pod electronică pentru vehicule rutiere) tip AE60/18m/PR5610(x5), producător: S.C. “PHILRO 
INDUSTRIAL” S.R.L., România, solicitate de S.C. “LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) “ S.A., or. 
Rezina, cu nr. III-0325:2013.

A elibera S.C. „LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) „ S.A., or. Rezina, certifi catul de aprobare de 
model nr. 0277U pentru mijlocul de măsurare menţionat, cu nr. de fabricaţie 1286.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de veri-
fi care metrologică 12 luni

7. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea III, Transformator de curent şi tensiune tip EJOF 123, pro-
ducător PFIFFNER Messwandler AG, Elveţia, solicitate de Î.C.S. “TEHGAZ GRUP” S.R.L., mun. 
Chişinău, cu nr. III-0326:2013.

A elibera Î.C.S. “TEHGAZ GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, certifi catul de aprobare de model nr. 
0278U pentru mijlocul de măsurare menţionat, cu nr. de fabricaţie 2013 1213 01/001, 2013 1213 
01/002, 2013 1213 01/003.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de veri-
fi care metrologică 48 luni.

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

nr.0009

“05”  noiembrie 2013                                  

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model 
a mijloacelor de măsurare şi în urma deciziilor Consiliului Tehnico-știinţifi c al Institutului  Naţional 
de Metrologie din data de 01.11.13, emite următoarea

 

H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea III, DISTRIBUITOR DE PRODUSE PETROLIERE tip 587 
4-2,producător: WAYNE Dresser, Republica Federală Germania, cu nr. III–0327:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr.0279 U pentru mijlocul de măsurare menţionat 
cu nr. de fabricaţie 3351-108578-1(2); 3351-108996-1(2); 3351-110147-1(2); 3351-110148-1(2)
pentruS.R.L. TEXCO IMPEX, mun. Chişinău.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru DISTRIBUITOR DE PRODUSE PETROLIERE tip 
587 4-2 verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 6 luni.

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

nr. 0010

“19”  noiembrie 2013                                  
                                                                     

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model 
a mijloacelor de măsurare şi în urma deciziilor Consiliului Naţional de Metrologie din cadrul Minis-
terului Economiei din data de 11.11.13, emite următoarea

 

H O T Ă R Î R E :

1.  A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea I, Contor static trifazat de energie electrică tip ZMR110..., 
producător: „Landis + Gyr” Ltd., Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, solicitant: „Cor-
den” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova, cu nr. I–0867:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 876 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
“Corden” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 19.11.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contoare statice trifazate de energie electrică tip 
ZMR110...verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 48 luni.

2. A aproba modelul şi 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 NP71, 
producător: „ADD Production” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova, solicitant: „ADD Pro-
duction” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova cu nr. I–0868:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 877 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„ADD Production” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 19.11.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contor static monofazat de energie electrică tip NP71 
verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 96 luni.

3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea I, Contor static trifazat de energie electrică tip NP73, produ-
cător: „ADD Production” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova, solicitant: „ADD Production” 
S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova cu nr. I–0869:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 878 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„ADD Production” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 19.11.2023.
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Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contor static monofazat de energie electrică tip NP73 
verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 48 luni.

4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea I, Contoare de gaz cu turbină tip FMT-L, producător: Flow 
Meter Group B.V., Regatul Ţărilor de Jos, solicitant: „Multienergo” S.R.L., mun. Chişinău, Republi-
ca Moldova cu nr. I–0870:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 879 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„Multienergo” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 19.11.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contoare de gaz cu turbină tip FMT-L verifi carea me-
trologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 24 luni

5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, Distribuitor de gaz lichefi at tip SHARK BMP 511.SR/
LPG, tip SHARK BMP 511.SD/LPG, producător: Tatsuno Europe a.s., Republica Cehă, solicitant: 
I.C.S. „Bemol Retail” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova cu nr. I–0871:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 880 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
I.C.S. „Bemol” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 19.11.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Distribuitor de gaz lichefi at tip SHARK BMP 511.SR/
LPG, tip SHARK BMP 511.SD/LPG verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verifi care - 6 luni.

6. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea I, Termometru medical maximal din sticlă producător: „Wuxi 
Hongguang Medical Equipment Co., Ltd.”, Republica Populară Chineză, solicitant: I.M. „Natusana” 
S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova, Republica Moldova cu nr. I–0872:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 881 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
I.M. „Natusana” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 19.11.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Termometru medical maximal din sticlă verifi carea 
metrologică iniţială.

7. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea I, Termometru electronic medical tip GT-2038, producător: 
Geratherm Medical AG”, Republica Federală Germania, solicitant: „Amofarm” S.R.L., mun. Chişi-
nău, Republica Moldova cu nr. I–0873:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 882 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„Amofarm” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 19.11.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Termometru electronic medical tip GT-2038 verifi carea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 12 luni.
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8. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre uti-
lizare în Republica Moldova”, partea I, Distribuitor de gaz lichefi at tip V-line 899x.xxx/LPG, pro-
ducător: ADAST-SYSTEMS, a.s., Republica Cehă, solicitant: „MOLPETGAZ-SERVICE” S.R.L., 
mun.Chişinău cu nr. I–0874:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr. 883 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„MOLPETGAZ-SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 10 ani pînă la 19.11.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Distribuitor de gaz lichefi at tip V-line 899x.xxx/LPG 
verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 6 luni.

9. A elibera fi rmei Î.C.P. „RDM” S.R.L., mun. Chişinău, certifi catul de aprobare de model       nr. 
884 pentru Defectoscop ultrasonic tip УДС2-РДМ-23, producător Î.C.P. „RDM” S.R.L., inclus an-
terior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, 
partea I, cu nr. I-0708:2010 pe un termen de 10 ani pînă la 19.11.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Defectoscop ultrasonic tip УДС2-РДМ-23, verifi carea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 12 luni.

10. A elibera fi rmei S.C. TopTehlmpex S.R.L., mun. Chişinău, certifi catul de aprobare de model       
nr. 885 pentru Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată tip NETS, producător: ACOM Inc., 
Republica Populară Democrată Coreeană, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de mă-
surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0724:2010 pe un termen de 10 
ani pînă la 19.11.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată tip 
NETS, verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 12 luni.

11. A elibera fi rmei S.C. „Plasma RTI” S.R.L., mun. Chişinău, certifi catul de aprobare de model       
nr. 886 pentru Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată tip TIGER, producător: Mettler-
Toledo Changzhou Scale Ltd., Republica Populară Chineză, inclus anterior în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0391:2004 
pe un termen de 10 ani pînă la 19.11.2023.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată tip TI-
GER, verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 12 luni.

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

nr.0011

“28”  noiembrie 2013                                  

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

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model 
în exemplare unice a mijlocului de măsurare emite următoarea:

 

H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea III, CROMATOGRAF CU LICHID tip DIONEX UL-
TIMATE 3000 HPLC ,producător: Thermo Fisher Scientifi c, Republica Federală Germania, cu nr. 
III–0328:2013.

A elibera certifi catul de aprobare de model nr.0280 U pentru mijlocul de măsurare menţionat 
cu nr.de fabricaţie: detectorul FLD-3100-8077299; detectorul VWD-3400RS-8077598 pentru S.C. 
IMUNOTEHNOMED S.R.L., mun. Chişinău.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CROMATOGRAF CU LICHID, tip DIONEX ULTI-
MATE 3000 HPLC verifi carea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verifi care - 12 luni.

Director general                                                                  Vitalie DRAGANCEA
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