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Comparări de nivel naţional cu laboratoare desemnate pentru dreptul de verificare metrologică a
mijloacelor de măsurare legale
Perioada
Nr.
Intervalul de
Mijlocul de măsurare
preconizată de
ord.
măsurare
iniţiere
1
Tije metrice
ianuarie (finisată)
(0 ÷ 4500) mm
2
Cale plan paralele
noiembrie
(0,5÷100) mm
3
Etalonarea şi verificarea greutăţilor M1,
1 mg ÷ 20 kg
4
Manometre, vacuummetre, manovacumetre, barometre.
(-1,0 ÷ 600,0)
Etalonarea/verificarea manometrelor, de la 0 până la 40
16.06.2017
kgf/cm2
kgf/cm2, cl. 0,4.
5
Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale.
Etalonarea/verificarea sfignomanometrelor, de la 0 până la
16.06.2017
(0,0 ÷ 300,0) mmHg
300 mmHg.
6
Corectoare electronice de volum de gaz şi corectoare de
(80 ÷ 2500) kPa
temperatură al volumului de gaz
(-40 ÷ 60) °C
8
Măsuri de volum metalice
(2 ÷ 200) dm3
9
Măsuri de volum metalice din sticlă şi dozatoare
(0,1 ÷ 2000) ml
10
Contoare de energie termică
(0,01 ÷ 35) m3/h
(0 ÷ 160) °C
11
Termometre din sticlă cu lichid
octombrie
(-40 ÷ 500) °C
12
Incinte termostatate inclusiv
mai
(-80 ÷ 1200) °C
13
Termometre cu rezistenţă de lucru
august
(-80 ÷ 660) °C
14
Ohmmetre megaohmetre, teraohmetre şi aparate de
(10-1÷ 108) Ω
măsurare a rezistenţei legăturii la pământ
15
Multimetre digitale în curent continuu
10 mV ÷ 1000 V;
10 mA ÷ 20 A
16
Multimetre digitale în curent alternativ
10 mV ÷ 1000 V;
10 mA ÷ 20 A
la f = 40 Hz ÷ 10
kHz
17
Cronometre mecanice
30 s – 3600 s
18
Cronometre electronice
1 s – 60 min
19
Analizoare şi semnalizare de gaze
La solicitare
aprilie
Analizoare pentru gaze de eşapament
20
Aparate electrochimice
octombrie
0 ÷ 14 pH
21
Densimetre şi alcoolmetre
650 ÷ 1650 kg/m3
noiembrie
0÷100%
22
Fotometre
septembrie
0 ÷ 600 lx
23
Colorimetre
iunie
0÷100 T
24
Refractometre
iulie
1,39÷1,61
25
Analizatoare de gaz
iunie
INM, LMFC
26
Etalonarea/verificarea aparatelor de cântărit cu funcționare
16.06.2017
INM, LMMD
neautomată cu Max 150 kg și d=5 g,
27
Contoare de energie electrică
octombrie
28
Transformatoare de măsurarea curentului
noiembrie
29
Corectoare de volum de gaze cu traducătoare de presiune
noiembrie-decembrie
şi temperatură
30
Verificarea metrologică a cheilor dinamometrice
noiembrie-decembrie
31
Verificarea metrologică a traductoarelor de presiune
noiembrie-decembrie
32
Verificarea metrologică a corectoarelor de temperatură al
noiembrie
volumului de gaz: TC-90
33
Verificarea metrologică a aparatelor secundare de
decembrie
măsurare a temperaturii: punţi şi potenţiometre automate
34
Verificarea metrologică a corectoarelor electronice de
noiembrie
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volum de gaz
Comparări de nivel naţional cu laboratoare acreditate pentru etalonarea MM
Nr.
ord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Denumirea comparării

Domeniu de
măsurare

Perioada
preconizată
de iniţiere

Responsabil

Etalonarea termometrelor cu rezistenţă din platină
prin metoda comparării directe
Etalonarea incintelor termostatate

Temperaturi

G. Buzuc

Temperaturi

G. Buzuc

Etalonarea aparatelor de cântărit cu funcţionare
neautomată
Etalonarea manometrelor cu element elastic
Asigurarea trasabilităţii măsurărilor în domeniu pHmetriei prin etalonarea pH-metrelor cu MRC
Etalonarea micrometrelor
Etalonarea/verificarea aparatelor de cântărit cu
funcționare neautomată cu Max 150 kg și d=5 g.
Etalonarea/verificarea sfignomanometrelor, de la 0
până la 300 mmHg.
Etalonarea/verificarea manometrelor, de la 0 până la
40 kgf/cm2, cl. 0,4.

Mase

A. Pianîh

Presiuni
Fizico-Chimice

La solicitare

Lungimi
Mase

Februarie
16.06.2017

A. Pianîh
A. Bescupschii
A. Crucicovschi
A. Mîrza
A. Pianîh

Presiuni

16.06.2017

A. Pianîh

Presiuni

16.06.2017

A. Pianîh

