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ORDIN 

Nr.     133     din  “ 13 ”     03      2018 

mun. Chişin u 

 

Cu privire la  aprobarea Regulamentului general de metrologie legal  

 RGML 09:2018 şi abrogarea unor documente normative 
 

În temeiul art.5 alin.(3) lit.m) din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190) şi Legii nr.71 din 22 martie 2007 cu privire la 
registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.314), 
 

ORDON: 
 

1. Se aprob  Regulamentul general de metrologie legal  RGML 09:2018 “Elaborarea, aprobarea, 
conservarea, utilizarea, compararea, perfec ionarea etaloanelor na ionale ale unit ilor de m sur , 
precum i înregistrarea/ radierea acestora din Registrul de stat al etaloanelor unit ilor de m sur ” 
(se anexează). 
 

2. Se abrog : 
1) Ordinul Ministerului Economiei nr.158 din 29 august 2014 cu privire la aprobarea 
Regulamentului general de metrologie legal  RGML 06:2014 “Sistemul Na ional de Metrologie. 
Registrul de stat al etaloanelor unit ilor de m sur . Principii de baz  şi modul de inere” (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.1490); 
2) Ordinul Ministerului Economiei nr.14 din 9 februarie 2015 cu privire la aprobarea 
Regulamentului general de metrologie legal  RGML 09:2015 şi abrogarea unor documente 
normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.58, art.449). 
 

3. Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plaseaz  pe pagina 
web a Ministerului Economiei i Infrastructurii. 

 

4. Se pune în sarcina Institutului Na ional de Metrologie plasarea pe pagina sa web a prezentului 
ordin şi publicarea a acestuia în revista de specialitate “Metrologie”. 
 

5. Controlul execut rii prezentului ordin se pune în sarcina D-nei Iuliana Dr g lin, Secretarul de 
stat.  

 
 

Ministru                                                                                 Chiril GABURICI 

 
 

 
 
Pia a Marii Adun ri Na ionale nr. 1, Chişin u, MD-2033, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64 

E-mail: mineconcom@mec.gov.mdPagina web: www.mec.gov.md 
 

Ministerul Economiei 

și Infrastructurii 

al Republicii Moldova 

mailto:mineconcom@mec.gov.md
http://www.mec.gov.md/
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Anex  
la Ordinul Ministerului Economiei i Infrastructurii  

nr._______ din _________ 
 

REGULAMENTUL GENERAL DE METROLOGIE LEGAL  

RGML 09:2018 
 

“Elaborarea, aprobarea, conservarea, utilizarea, compararea, perfec ionarea etaloanelor 

na ionale ale unit ilor de m sur , precum i înregistrarea/ radierea acestora din Registrul de 

stat al etaloanelor unit ilor de m sur ”. 
 

I.OBIECT i DOMENIU DE APLICARE 
 

1.Prezentul regulament general de metrologie legal  (în continuare - regulament)se refer  la 
etaloanele unit ilor de m sur  şi stabileşte: 

- elaborarea, aprobarea, conservarea,utilizarea, compararea i perfec ionarea, precum i 
racordarea etaloanelor na ionale la Sistemul Interna ional de Unit i (SI); 

- înregistrarea, introducerea modific rilor i radierea etaloanelor na ionale ale unit ilor de 
m sur  din Registrul de stat al etaloanelor unit ilor de m sur  (în continuare - Registru); 

- inerea i arhivarea Registrului. 
 

II. TERMINOLOGIE 
 

6. Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplic  termenii conform Legii 
metrologieinr.19 din4 martie 2016,Legii nr.71 din 22 martie 2007 cu privire la registre şi SM SR 
Ghid ISO/CEI 99:2012 ”Vocabular Interna ional de Metrologie. Concepte fundamentale şi generale 
şi termeni asocia i” (VIM),cu urm toarea completare:  
 Registru de statal etaloanelor(document de eviden ) – totalitatea informa iilor documentate 
inute manual şi în sisteme informa ionale automatizate (în format electronic), în care se 

înregistreaz  etaloanele na ionale, aprobate în Republica Moldova. 
 

III. GENERALIT I 
 

3. Etaloanele na ionale reprezint  baza de etaloane a rii ca parte component  a Sistemului 
Na ional de Etaloane, care definesc m rimile unit ilor de m sur  cu o valoare determinat  şi o în 
certitudine de m surare asociat , utilizat  ca referin . 
 

4. Etaloanele constituie baza ştiin ific , tehnic  şi legal  de referin  pentru asigurarea 
trasabilit ii şi uniformit ii m sur rilor efectuate pe teritoriul statului, inclusiv în rela iile 
economice şi tehnico-ştiin ifice cu alte state. 

 

5. Etaloanele na ionale sunt bunuri proprietate public  a statului, comparate la nivel 
interna ional şi trasabile la etaloanele interna ionale, de inute, elaborate, perfec ionate, conservate, 
men inute şi utilizate de c tre Institutul Na ional de Metrologie (în continuare – INM), cu 
acoperirea cheltuielilor necesare din bugetul de stat. 
 

6. Temeiul pentru elaborarea etaloanelor na ionale îl constituie: 

1) necesit ile economiei na ionale; 

2) oportunitatea reproducerii unit ii de m sur ; 
3) posibilitatea tehnic  de elaborare a etalonului şi de transmitere a unit ii de m sur , 

reprodus  de c tre acesta, cu în certitudinea solicitat ; 
4) studiu de fezabilitate privind evaluarea relevan ei etalonului na ional elaborat. 

 

7. Aprobarea etalonului în calitate de etalon na ional se efectueaz  prin ordinul autorit ii 
centrale de metrologie – Ministerul Economiei i Infrastructurii (în continuare – MEI). 

 

8. Elaborarea, conservarea, perfec ionarea, compararea, precum i utilizarea etaloanelor 
na ionale se face în strict  concordan  cu prevederile setului de documente în baza c ruia s-
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a ob inut aprobarea etalonului na ional. 
 

9. Etaloanele na ionale aprobate se înregistreaz  în Registrul de stat al etaloanelor unit ilor de 
m sur . 
 

10. MEI este posesorul, de in torul şi registratorul Registrului nominalizat la pct.1 al 
prezentului regulament. 
 

11. Institutul Na ional de Metrologie este elaboratorul i de in torul etaloanelor na ionale. 
 

IV. ELABORAREA ETALOANELOR UNIT ILOR DE M SUR  
12. Etaloanele na ionale se elaboreaz  în conformitate cu Programul anual de elaborare a 

etaloanelor na ionale. 
 

13. Programul anual de elaborare a etaloanelor na ionale se întocme te de INM şi se aprob , la 
recomandarea Consiliului Tehnico - Ştiin ific al INM, de c tre directorul INM. 

 

14. Etaloanele propuse pentru aprobare în calitate de etaloane na ionale trebuie s  fie trasabile 
la Sistemul Interna ional de Unit i (SI) în condi iile descrise de Aranjamentul de Recunoaştere 
Mutual  a Etaloanelor Na ionale şi a Certificatelor de Etalonare emise de c tre Institutele Na ionale 
de Metrologie (în continuare – Aranjament CIPM-MRA). 
 

V. APROBAREA ETALOANELOR UNIT ILOR DE M SUR  
 

15. Aprobarea este o decizie de confirmare a performan elor unui etalon, emis   prin ordinul 
MEI, la recomandarea Consiliului Na ional de Metrologie (în continuare - CNM). 

 

16. Aprobarea este o etap  obligatorie, rezultat  din examinarea în cadrul CNM a setului de 
documente al etalonului, prezentat  de INM. 

 

17. INM, care propune spre aprobare etaloane na ionale, trebuie s  de in  un sistem de 
management al calit ii recunoscut. 
 

18. În scopul aprob rii etalonului în calitate de na ional, INM trebuie s  prezinte MEI spre 
examinare setul de documente în dou  exemplare,din care un exemplar r mâne la MEI şi un 
exemplar la INM. 
 

19. Setul de documente men ionat la pct.18 din prezentul regulament, trebuie s  con in : 
1) referatul cu privire la etalonul unit ii de m sur , conform Anexei nr.1 la regulament; 
2) fişa tehnic  a etalonului, conform Anexei nr.2 la regulament; 
3) regulile de conservare şi utilizare al etalonului, conform Anexei nr.3la regulament; 
4) datele informative despre etalon pentru introducerea în registru de stat al etaloanelor 

unit ilor de m sur , conform Anexei nr.4la regulament; 
5) recomandarea Consiliului Tehnico-Ştiin ific al INM privind prezentarea etalonului spre 

aprobare la MEI; 
 6) scheme na ionale de trasabilitate a unit ii de m sur ; 

7) programul de implementare a etalonului şi a schemei de trasabilitate; 
8) certificat care atest  c  INM îndepline te cerin ele sistemului de management al calit ii în 

conformitate cu standardul de referin a SM ISO/IEC 17025 ”Cerin e generale pentru competen a 
laboratoarelor de încerc ri şi etalon ri”. 
 

20. Setul de documente enun at în pct.19 din prezentul regulament, se examineaz  de c tre 
CNM. 
 

21. Urmare a examin rii setului de documente prezentat, CNM prezint  c tre MEI 
recomandarea pentru aprobarea sau neaprobarea etalonului în calitate de na ional. 
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22. În cazul, în care CNM prezint  recomandarea pentru neaprobarea etalonului în calitate de 
etalon na ional, bazat  pe identificarea unor neconformit i, INM ia m surile necesare în vederea 
elimin rii neconformit ilor invocate. 
 

23. Dup  eliminarea neconformit ilor stipulate la pct.22 din prezentul regulament, INM 
prezint  repetat setul de documente pentru examinare în cadrul CNM. 
 

24. Ca rezultat al examin rii setului de documente în cadrul CNM i ob inerii recomand rii 
pentru aprobare, MEI emite ordinul de aprobare a etalonului în calitate de etalon na ional. Ulterior, 
ordinul se transmite pentru publicare pe pagina web a MEI i INM, precum i în revista 
”Metrologie”. 

 

25. Setul de documente care trebuie s  fie al turat etalonului aprobat: 
1) fişa tehnic  a etalonului; 
2) cerin ele de conservare şi utilizare a etalonului; 
3) rezultatele cercet rilor şi compar rilor etalonului (registrul lucr rilor cu etalonul); 
4) ordinul MEI privind aprobarea etalonului na ional; 
5) documenta ia tehnic  a etalonului; 
6) schema de trasabilitate; 
7) programul de implementare a etalonului şi a schemei de trasabilitate. 
 

VI. PERFEC IONAREA, CONSERVAREA ŞI UTILIZAREA ETALOANELOR 
NA IONALE 

 

26. Perfec ionarea etaloanelor na ionale se face pe baz  de proiecte, întocmite de c tre INM, 
din ini iativ  proprie sau la cererea altor organiza ii şi se examineaz  de c tre Consiliul Tehnico - 
Ştiin ific al INM. 
 

27. Proiectele de perfec ionare con in în mod obligatoriu o not  de fundamentare. 
 

28. Modific rile (perfec ion rile), care se introduc în construc ia sau componen a etalonului se 
examineaz  în cadrul Consiliului Tehnico-Ştiin ific al INM. 

 

29. În cazul recomand rii pozitive a Consiliului Tehnico-Ştiin ific al INM, proiectele se 
finalizeaz  cu prezentarea la MEI pentru aprobarea setului de documente care con ine:  

1) nota de fundamentare; 
2) fi a tehnic  a etalonului. 

 

30. Proiectele se examineaz  în cadrul CNM. 
 

31. Urmare a recomand rii CNM, MEI ia decizia pentru aprobarea sau neaprobarea perfec ion rii. 
 

32. Conservarea unui etalon na ional reprezint  ansamblul de opera ii necesare p str rii 
propriet ilor metrologice ale lui în limite stabilite.  

Lucr rile de conservare includ: 
1) studii de cercetare a stabilit ii caracteristicilor metrologice în timp, participarea la 

compar ri interna ionale şi/sau etalon ri; 
2) asigurarea permanent  a condi iilor de depozitare şi utilizare, descrise în documenta ia 

etalonului na ional. 
 

33. Documentarea activit ilor de conservare i utilizare a etalonului na ional se realizeaz  în 
conformitate cu cerin ele stabilite în standardul SM ISO/IEC 17025 ”Cerin e generale pentru 
competen a laboratoarelor de încerc ri şi etalon ri”. 

 

34. Responsabilitatea pentru respectarea regulilor de conservare şi utilizare a etaloanelor 
na ionale o poart  INM, care gestioneaz  etaloanele. 

 

35. INM asigur : 
1) controlul asupra respect rii regulilor de conservare şi asigurarea utiliz rii corecte a etalonului; 
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2) sistematizarea informa iilor referitoare la lucr rile de etalonare, efectuate în institutele na ionale 
de metrologie ale altor state, şi întocmirea unor rezumate cu analiza lucr rilor efectuate; 
3) efectuarea cercet rilor şi compar rilor periodice ale etalonului şi întocmirea d rilor de seam  
anuale privind lucr rile cu etalonul şi starea acestuia; 
4) preg tirea propunerilor privind perfec ionarea ulterioar  a etalonului şi îmbun t irea condi iilor 
de conservare a acestuia; 
5) transmiterea unit ii de m sur  de la etalonul gestionat la alte etaloane şi/sau mijloace de 
m surare; 
6) asigurarea mentenan ei echipamentelor din componen a etalonului na ional. 

 

36. Laboratorul din cadrul INM va prezenta rapoartele anuale referitor la etaloanele na ionale 
gestionate la Consiliul Tehnico- tiin ific al INM. 
 

37. Diseminarea unit ilor de m sur  de la etaloanele na ionale la etaloanele imediat 
inferioare se efectueaz  în corespundere cu schema de trasabilitate aprobat . 
 

VII. COMPARAREA ETALOANELOR NA IONALE 
 

38. Datele referitoare la rezultatele cercet rilor i compar rilor ale etaloanelor na ionale se 
înscriu şi se p streaz  în conformitate cu prevederile procedurilor interne ale INM, elaborate în 
conformitate cu standardul SM ISO/IEC 17025 ”Cerin e generale pentru competen a laboratoarelor 
de încerc ri şi etalon ri”. 

 

39. În vederea asigur rii stabilit ii şi uniformit ii m sur rilor, etaloanele na ionale trebuie s  
fie trasabile la etaloanele na ionale ale altor ri, care, la rândul lor, sunt trasabile la etaloanele 
interna ionale. 
 

40. Trasabilitatea rezultatelor etalon rii se atest  prin certificate de etalonare. 
 

41. Certificatele de etalonare, primite de la organiza iile interna ionale sau institutele na ionale 
de metrologie ale altor state, se p streaz  al turat etaloanelor corespunz toare. 
 

VIII. ÎNREGISTRAREA I RADIEREA ETALOANELOR NA IONALE ÎN/DIN 
REGISTRUL DE STAT AL ETALOANELOR UNIT ILOR DE M SUR  

 

42. În scopul eviden ei etaloanelor unit ilor de m sur  din cadrul Sistemului Na ional de 
Etaloane, fiecare etalon na ional aprobat se înregistreaz  în Registrul de stat al etaloanelor na ionale 
ale unit ilor de m sur . 

 

43. inerea Registrului de stat al etaloanelor unit ilor de m sur  în varianta manual  şi 
electronic  se efectueaz  conform prevederilor din Legea nr.71 din 22 martie 2007 cu privire la 
registre. 

 

44. inerea Registrului se efectueaz  de c tre MEI. 
 

45. Registrul electronic se plaseaz  pe pagina web a MEI. 
 

46. Datele despre etaloanele na ionale se înregistreaz  în Registru în varianta manual  i 
electronic  în termen de 3 zile de la data emiterii ordinului. 
 

47. Înregistrarea, modificarea i radierea etaloanelor na ionale în Registru se efectueaz  în 
baza Ordinului MEI, la propunerea INM şi la recomandarea CNM. 

 

48. Pentru înregistrarea etalonului na ional, INM va prezenta prealabil datele informative 
despre etalonul na ional în cauz , prev zute în Anexa nr.4. 
 

49. În cazul înregistr rii unui etalon, aprobat în locul altuia, înregistrat anterior, sau în 
rezultatul perfec ion rii, num rul de Registru se p streaz  acelaşi, se schimb  doar indicele, care 
indic  anul aprob rii etalonului. 
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50. La înregistrare în Registru, fiec rui etalon i se atribuie un num r de înregistrare cu 
indicativul ETN, num rul curent de înregistrare, divizat prin semnul “:” (dou  puncte), urmat de 
anul declar rii acestuia în calitate de etalon na ional. 

 

51. Structura num rului de înregistrare în Registru este prev zut  de Anexa nr.5. 
 

52. Informa ia oficial  referitoare la etaloanele na ionale se plaseaz  pe pagina web a 
Institutului Na ional de Metrologie, ordinul privind etaloanele na ionale se public  în revista 
“Metrologie”. 

 

53. Toate persoanele interesate au acces gratuit la Registru. 
 

54. Datele şi documentele ce se con in în Registrul supus lichid rii se transmit în arhiv  
conform prevederilor din Legea nr.71 din 22 martie 2007 cu privire la registre. 
 

IX. SUSPENDAREA/RETRAGEREA APROB RII ETALOANELOR NA IONALE 
 

55. În cazul în care s-au produs schimb ri neprev zute în situa ia etalonului na ional de 
natur  a pune la îndoial  performan ele metrologice ale acestuia, INM sisteaz  activitatea cu 
etalonul na ional şi informeaz  imediat MEI, pentru stabilirea m surilor necesare în continuare.  

 

56. MEI reevalueaz  cel pu in o dat  la trei ani situa ia etaloanelor na ionale i prezint  
rezultatele la CNM, care recomand  men inerea aprob rii anterioare, suspendarea sau retragerea 
aprob rii, dup  caz. 

 

57. La recomandarea CNM de suspendare sau retragere a aprob rii unui etalon na ional, 
MEI modific  Ordinul prin care s-a f cut aprobarea etalonului respectiv. 
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 Anexa nr.1 
la RGML 09:2018 

 
FORMA DE PREZENTARE A REFERATULUI 

   
Institutul Na ional de Metrologie 

  
REFERAT 

  
Etalonul na ional al unit ii de m sur  ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(denumirea m rimii fizice) 
   

Chişin u, 
___________ 

(anul) 

  
În referat trebuie s  fie incluse urm toarele capitole: 
1. Introducere şi informa ii succinte despre etalon. 
2. M suri pentru asigurarea uniformit ii m sur rilor. 
Notă:În capitol se fundamenteaz  necesitatea cre rii etalonului conform pct.6 din prezentul Regulament şi se prezint  schema de trasabilitate. Se 

expune starea şi perspectivele dezvolt rii domeniului respectiv de m sur ri în Republica Moldova, se caracterizeaz  totalitatea mijloacelor de m surare 
care se afl  în circula ie şi noile elabor ri în domeniu, se fundamenteaz  m surile preconizate pentru asigurarea metrologic  a tipului dat de m sur ri. 

3. Locul cre rii etalonului. 
4. Descrierea etalonului şi componen a lui. 
5. Rezultatele cercet rilor etalonului. 
Notă:Estimarea incertitudinii de reproducere a unit ii de m sur ; evaluarea instabilit ii anuale; metodele şi mijloacele utilizate la cercet ri; 

rezultatele compar rilor interna ionale; compararea rezultatelor ob inute ale cercet rilor cu cele de peste hotare etc. 
6. Condi iile de conservare şi utilizare a etalonului. 
7. Eficien a tehnico-ştiin ific  şi tehnico-economic  a implement rii etalonului. 
8. Perspectivele perfec ion rii ulterioare a etalonului. 
9. Concluzii şi propuneri. 

 

Director INM ______________ 
(semn tura) 

_________________ 
(nume, prenume) 

ef Direc ie metrologie aplicat  INM  ______________ 
(semn tura) 

_________________ 
(nume, prenume) 

Şef Laborator  ______________ 
(semn tura) 

_________________ 
(nume, prenume) 
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Anexa nr.2 
la RGML 09:2018 

  
FORMA DE PREZENTARE  

A FIŞEI TEHNICEA ETALONULUI  
  

Institutul Na ional de Metrologie 
  

FIŞA TEHNIC  
a etalonului na ional al unit ii de m sur   

___________________________________ 
(denumirea m rimii fizice)  

____________________________________ 
(indicativul etalonului) 

 
Chişin u 

___________ 
(anul) 

1. Componen a etalonului. 
Etalonul const  dintr-un ansamblu de mijloace de m surare: _______________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 
(se enumer  mijloacele de m surare care intr  în componen a etalonului, cu indicarea tipului, num rului sau 
altui semn individual). 

2. Caracteristicile metrologice ale etalonului. 
Intervalul de valori în care se reproduce unitatea ________________, constituie _____________ 

          (denumirea m rimii fizice)          (valoarea) 

sau valoarea nominal  ___________________________________________________________________. 
(denumirea m rimii fizice) 

la care se reproduce unitatea, constituie ____________________________________________________). 
(valoarea) 

Etalonul asigur  reproducerea unit ii cu incertitudinea ___________________________________________ 
(valoarea incertitudinii) 

pentru ___________________________ observ ri independente. 
(num rul) 

Instabilitatea anual  a etalonului constituie ___________________________________________________. 
(valoarea instabilit ii) 

3. Timpul cre rii etalonului. 
Etalonul a fost creat şi cercetat în perioada de la _________ pân  la __________ . 
în ______________________________________________________________. 

(denumirea Laboratorului INM) 

4.Condi iile de conservare a etalonului. 
Etalonul urmeaz  a fi conservat şi utilizat în ___________________________________________________. 

(denumirea Laboratorului INM) 

5. Condi ii de cercetare a etalonului _________________________________________________________. 
6. M suri de securitate ___________________________________________________________________. 
 

Director INM ______________ 
(semn tura) 

_________________ 
(nume, prenume) 

ef Direc ie  metrologie aplicat  INM 
  

Şef Laborator  
  

________________ 
(semn tura) 

______________ 
(nume, prenume) 

________________ 
(semn tura) 

_______________ 
(nume, prenume) 

 
Etalonul este aprobat prin decizia ____________________________________________________________ 

(ME i I) 
nr. ______ din “_____” _______________ 
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Pagin  anexat  la fişa tehnic  

Rezultatele cercet rilor etalonului na ional al unit ii de m sur  
__________________________________________________________ 

(denumirea m rimii fizice) 
 

  
Data  

introducerii  

înscrierii 

Metoda de  

cercetare 

Intervalul  

de valori  

(valoarea  

nominal ) 

Valoarea incertitudinii 

de reproducere  

a unit ii 

Valoarea 

instabilit ii 
Semn tura persoanei  

care a efectuat cercetarea 

etalonului 

1 2 3 4 5 6 
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Anexa nr.3 

la RGML 09:2018 

 
FORMA DE PREZENTARE  

A REGULILOR DE CONSERVAREŞI UTILIZARE A ETALONULUI  
  

Institutul Na ional de Metrologie 
  

CERIN E 
de conservare şi utilizare a etalonului al unit ii de m sur  

_______________________________________ 
(denumirea m rimii fizice) 

  
Chişin u 

___________ 
(anul) 

  
Cerin ele de conservare şi utilizare a etalonului trebuie s  includ  urm toarele capitole: 
1. Destina ia, componen a şi locul conserv rii etalonului. 
2. Condi iile de conservare şi de cercetare a etalonului. 
Nota: Cerinţe, îndeplinirea cărora asigură respectarea caracteristicilor din fişa tehnică a etalonului pe o perioadă îndelungată; calificarea şi numărul 

de colaboratori necesari pentru lucrul cu etalonul; suprafaţa necesară; masa etalonului, consumul de putere, iluminarea, consumul de apă etc. 
3. Utilizarea etalonului. 
Nota: Modul şi particularităţile de reproducere a unităţii de măsură, periodicitatea cercetării etalonului, procedura prelucrării rezultatelor 

măsurărilor, procedura transmiterii unităţii de măsură. 

4. Cerin e privind asigurarea integrit ii etalonului în procesul de exploatare. 
5. Condi iile de etalonare. 
6. Cerin e de transportare ale etalonului. 
Nota: Modul de deplasare a etalonului dintr-o încăpere în alta în interiorul unei clădiri, dintr-o clădire în alta etc., care asigură integritatea etalonului 

şi păstrarea caracteristicilor metrologice. 

Director INM ______________ 
(semn tura) 

_________________ 
(nume, prenume) 

ef Direc ie  metrologie aplicat  INM 
  

Şef Laborator  

________________ 
(semn tura) 

___________________ 
(nume, prenume) 

________________ 
(semn tura) 

___________________ 
(nume, prenume) 
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Anexa nr.4 

la RGML 09:2018 

DATELE INFORMATIVE DESPRE ETALON PENTRU INTRODUCEREA  
ÎN REGISTRUL DE STAT AL ETALOANELOR UNIT ILOR DE M SUR  

 
Pentru introducerea în Registru a etalonului na ional, INM prezint  MEI urm toarele date informative despre 

etalon: 
1. denumirea complet  a etalonului  i m rimea fizic ; 
2. valoarea nominal  (intervalul de valori) a m rimii, reprodus  de etalon; 
3. incertitudinea de reproducere a unit ii de m sur ; 
4. denumirea laboratorului din cadrul INM responsabil de conservarea etalonului; 
5. schema de trasabilitate; 
6. anul cre rii. 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director INM  ________________ 
(semn tura) 

___________________ 
(nume, prenume) 

ef Direc ie  metrologie aplicat  INM  
  

________________ 
(semn tura) 

___________________ 
(nume, prenume) 

Şef Laborator ________________ 
(semn tura) 

___________________ 
(nume, prenume) 
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Anexa nr.5 
la RGML 09:2018 

 
Num rul de înregistrare în Registru de stat al etaloanelor unit ilor de m sur  are urm toarea structur : 
 
 
 

ETN XX : XXXX 

        

Indicativul atribuit etalonului        

       

Num rul curent din Registru       

      

Anul aprob rii etalonului      

 

 

 

 


