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Metrologia legală 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică 

Catedra/departamentul Electromecanică şi Metrologie 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 529.1 – Inginerie și Managementul Calității (IMC) 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţămînt cu frecvenţă); 
I (învăţămînt cu frecvenţă 

redusă) 

5 
6 

E 
S - de 

specializare 
O – obligatorii 2 

 
2. Timpul total estimat 

Secția de 
studii Total ore în 

planul de 
învăţămînt 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Seminar Laborator Teza  de an 
Studiul 

materialului 
teoretic 

Pregătire 
aplicaţii 

ZI 30 30 - -   - 

FR 8 8 - -   - 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţămînt Metrologia legală 

Conform competenţelor Metrologia legală 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de calculator, tablă 
virtuală, internet. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 
 

Competenţe 
profesionale 

Aplicarea adecvată a cunoștințelor fundamentale în domeniul metrologiei şi anume în 
domeniul metrologiei legale. Operarea cu legislaţia în domeniul metrologiei legale (directive 
europene, legi, hotărîri de guvern, reglementări de metrologie legală, etc.) în scopul: 
- elaborării proiectelor de acte legislative şi normative; 
- utilizării acestora în activităţi de verificări metrologice, etalonări, efectuare a măsurărilor în 
domeniile de interes public; 
- utilizării în domeniul preambalării produselor. 
Aplicarea cunoştinţelor în domeniul legalizării mijloacelor de măsurare pe teritoriul 
Republicii Moldova utilizate în domeniile de interes public cum ar fi:    
a) sănătatea publică;  
b) ordinea și siguranța publică;  
c) protecţia mediului;  
d) protecţia consumatorilor;  
e) perceperea taxelor şi impozitelor;  
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f) corectitudinea tranzacţiilor comerciale. 

Competenţe 
transversale 

Luînd în consideraţie că domeniul metrologiei legale este unul conex cu toate celelalte 
domenii (construcţii, medicină, furnizarea de servicii, etc.) aplicarea cunoştinţelor acumulate 
în domeniile menţionate. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Tratarea problemelor referitoare la activităţile desfăşurate în conformitate cu 
cerinţele stabilite de autoritățile cu funcţii de reglementare în domeniul 
metrologiei.  

Obiectivele specifice Accentuarea pe necesitatea cunoaşterii şi examinării legislaţiei în domeniul 
metrologiei legale ce stă la baza celorlalte domenii ale metrologiei cum ar fi, 
preambalarea produselor, verificările metrologice şi etalonările mijloacelor de 
măsurare din economia naţională 

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţămînt 
cu 

frecvenţă 

învăţămînt 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Noţiunea şi obiectul disciplinei 
1.1. Rolul şi problemele metrologiei legale în economia naţională 
1.2. Armonizarea cadrului legislativ cu cerinţele europene 
1.3. Terminologie 

2  

T2. Scurt istoric 
2.1. Începuturile măsurărilor 
2.2. Etapele apariţiei şi dezvoltarea unităţilor fizice de măsură 
2.3.Primele sisteme de măsurări şi unificarea unităţilor de măsură 

2  

T3. Convenţia metrului 
1.1. Etapele de dezvoltare. Scopul fondării. Ţările semnatare 
1.2. Sistemul internaţional de unităţi de măsură. Principii metodologice 
1.3. Structura Convenţiei Metrului 
1.4. Aranjamentul de recunoaştere mutuală a etaloanelor naţionale, de referinţă 

şi certificatelor de etalonări şi măsurări eliberate de către institutele 
naţionale de metrologie (CIPM MRA) 

2 1 

T4. Convenţia Internaţională de Metrologie Legală 
4.1. Scopul fondării 
4.2.Crearea Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală 
4.3 Structura Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală 

2 1 

T.5 Legea Despre Adoptarea Sistemului Metric de Măsuri şi Greutăţi 
5.1. Unităţile fundamentale ale Sistemului metric 
5.2. Etaloane 
5.3. Politica măsurărilor 
5.4. Verificări metrologice 
5.5. Mărci metrologice 

1 1 

T6. Metrologia legală în Republica Moldova 
6.1. Problemele metrologiei legale contemporane 
6.2. Controlul metrologic legal 
6.3 Domeniile de interes public 

2 1 
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T7. Politica metrologică naţională. Actele normative şi legislative care o 
stabileşte 
7.1. Promovarea politicii metrologice naţionale 
7.2. Infrastructura metrologică naţională 
7.3. Sistemul Naţional de Metrologie. Obiectivele şi căile de realizare 

2 1 

T8. Sistemul Naţional de Metrologie 
8.1. Concepţia Sistemului Naţional de Metrologie 
8.2. Asigurarea tehnico – ştiinţifică. Elaborarea şi armonizarea documentaţiei 
normative metrologice 
8.3. Subiectele de standardizare ale Sistemului Naţional de Metrologie 
8.4. Sarcinile Sistemului Naţional de Metrologie 

2 1 

T9. Bazele Sistemului Naţional de Metrologie 
9.1. Baza legislativă – legislaţia in domeniul metrologiei; 
9.2 Baza normativă – reglementările de metrologie legală aplicabile în Republica 
Moldova; 
9.3 Baza organizatorică – infrastructura naţională de metrologie; 
9.4. Baza ştiinţifică; 
9.5. Baza tehnică - Baza Naţională de Etaloane - care asigură conservarea şi 
transmiterea unităţilor de măsură 

2 1 

T10. Legea internaţională a metrologiei D1 a Organizaţiei Internaţionale de 
Metrologie Legală 
10.1 Elemente pentru o lege a metrologiei 
10.2 Necesitatea compatibilităţii dintre cerinţele metrologice naţionale şi 
internaţionale 
10.3 Prevederile legale propuse. Unităţi legale de măsurare. Transparenţa 
informaţiei. Executarea legii 
10.4 Principiile generale de implementare. Exemple şi explicaţii 

2 1 

T11. Directiva 2014/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 
26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare 
la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare/ DIRECTIVA 
93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993privind dispozitivele medicale 
11.1 Elementele comune ale Noii abordări 
11.2 Conceptul Abordării Globale 
11.3 Obiectivele MID. Cerinţe esenţiale faţă de mijloacele de măsurare. Marcajul 
CE 
11.4 Modulele de evaluare a conformităţii. Proceduri de evaluare a conformităţii. 
11.5 Implementarea MID. Consecinţe pentru producători si ceilalţi actori. 

2 1 

T12. Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016. Lista oficială a mijloacelor de 
măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (Hotărîrea 
Guvernului Republicii Moldova 1042 din  13.09.2016) 
12.1 Scopul.Termenii de specialitate utilizaţi in lege. 
12.2Unităţile de măsura. Mijloace de măsurare. Domeniile de interes public. 
Controlul metrologic legal 
12.3 Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei. 
Răspunderea pentru încălcarea legii. 
12.4 Prevederile Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologi legal. 

2 1 

T13. Elaborarea reglementărilor de metrologie legală. Modul de declarare în 
calitate de naţionale, documentele normative ale altor state în domeniul 
metrologiei 

2 1 
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13.1 Categoriile reglementărilor de metrologie legală şi elaborarea lor. 
13.2 Structura reglementarilor de metrologie legala 
13.3 Modul de adoptare a documentelor normative în domeniul metrologiei 
legale în calitate de reglementari de metrologie legala. 
13.4 Structura documentului normative adoptat 

T14. Reglementările de metrologie legală ce prevăd aplicarea Legii metrologiei 
14.1 RGML 01:2012 "Sistemul National de Metrologie. Desemnarea in cadrul 
Sistemului National de Metrologie" 
14.2 RGML 02:2016 "Sistemul National de Metrologie. Acordarea avizului tehnic 
de înregistrare" 
14.3RGML 12:2013 „Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a 
mijloacelor de măsurare. Organizarea şi modul de efectuare” 
14.4RGML 07:2007 „Sistemul Naţional de Metrologie. Modul de recunoaştere a 
rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de model şi 
etalonărilor/verificărilor metrologice ale mijloacelor de verificare” 
14.5RGML 16:2016 „Sistemul Naţional de Metrologie. Aprobarea de modela 
mijloacelor de măsurare” 
14.6RGML 24:2012 "Sistemul National de Metrologie. Criterii de calificare si 
modul de atestare a verificatorilor metrologi" 

 14.7RGML 26:2012 "Sistemul National de Metrologie. Marcaje de verificare 
metrologica" 

4 2 

T15. Colaborarea regională şi internaţională în domeniul metrologiei 
15.1Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală (OIML) 
15.2 Organizaţia regională “Colaborarea euro - asiatică a Instituţiilor Naţionale 
de Metrologie”(COOMET) 
15.3 Consiliului Interstatal de Standardizare, Metrologie şi Certificare (EASC) 
15.4 EURAMET, WELMEC, ILAC, ISO 
15.5 Aranjamentul de recunoaştere mutuală a etaloanelor naţionale, de referinţă 
şi certificatelor de etalonări şi măsurări eliberate de către institutele naţionale de 
metrologie (CIPM MRA); Acordul TBT 
15.6 Beneficiile Republicii Moldova ca membru la organizaţiile regionale şi 
internaţionale de metrologie. 

2 1 

Total prelegeri: 30 8 
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metrologice ale mijloacelor de verificare” 
10. RGML 12:2013 „Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a 

mijloacelor de măsurare. Organizarea şi modul de efectuare” 
11. RGML 16:2013 „Sistemul Naţional de Metrologie. Aprobarea de modela mijloacelor de 

măsurare” 
12. RGML 24:2012 "Sistemul National de Metrologie. Criterii de calificare si modul de 

atestare a verificatorilor metrologi" 
13. RGML 26:2012 "Sistemul National de Metrologie. Marcaje de verificare metrologica" 
RGML 04:2014 „Sistemul Naţional de Metrologie. Elaborarea reglementărilor de 

metrologie legală” 
Suplimentare 1. www.oiml.org  

2. http://www.easc.org.by/ 
3. http://www.coomet.org/ 
4. http://inm.ro/ 
5. http://brml.ro/ 
6. http://lex.justice.md  
7. http://www.metrologie.md/ 
8. http://mec.gov.md/ 
9. http://cmac.md/http://www.sps-consulting.ru/ 

 

9. Evaluare 

Curentг 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii materialului studiat  
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