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COD l DENI1MIRE MIJLOC DE MĂSURARE

SPATIU ŞI TIMP
UNGHI PLAN (rad)

1 01.01 Cala unghiulară
- etalon ordin 11 (clasă 0)1.01.01. 1

1.01.01.2 - etalon ordin 111 (clasă 1 şi 2)

1.01.02 Poligon cu 5. _ .72 unghiuri active
1.01.02.1 - etalon ordin 1
--1.01.02.2 - etalon ordin 11 (clasă 01__
1.01.02.3 - etalon ordin 111 (clasă I )

1 0 1.03 Echer la 90° plat, cu talpă, cu muchic activă

1 .01.03.1 -cu latura mai mică sau ep,ală cu 400 mm

1.01.03.2 - cu latura mai mare de 400 min

1.01.04 Echcr la 90° cilindric
1.01.04.1 - cu genemtoarea mai mică sau egală cu 400 mm

- cu generatoarca mai marc de 400 mm1.01.04.2 
1.01.05 Aparat de echereverificat
1.01.05.1 hutsitnea mai mică sau egală cu 400 mm- cu
1.01.05.2 - cu lungimea mai mare de 400 mm

1.01.06 divizoare ..Masă
1.01.06.01 de rotaţie- cu o axă
1 .01.06.01. 1 - ctalon ordin 11
1.01.06.01.2 - etalon ordin Ill şi de lucru

douit de rotalie'-i-:01.06.02 cu axe
1.01.06.02.1 ordin II- etalon
1.01.-0-6.02.2 - etalon ordin III şi de lucru

1.01.07 Cap divizor
1.01.07. I - ctalon ordin 11

- etalon ordin 111 şi de lucru1 01.07.2 
1.01.08 Goniometru
1.01.08.1 - etalon ordin I şi II
1.01.08.2

______
- ctalon ordin Ill şi de lucru

1 01 09 Interferornetru de măsurat unghtun

1.01.10 _______ de ruvele i aut oApamt verificat ş ocolimatare . ____ _____.

- etalon ordin I şi 11_
1.01.10.1
1.01.10.2 - etalon ordin 111 şi dc lucru
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COD DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE
1.01.11 Nivelă
1.01.11.1 - cilindrică, paralelipipedică, prismatică
1.01.11.2 - cu echer, cadru, raportor, microscop, şurub micrometric
1.01.11.3 - cu coincidenţă
1.01.11.4 - electronică, de uz general
1.01.11.5 - cu bulă de aer pentru construcţii
1.01.11.6 - electronică pentru construcţii
1.01.12 Autocolimator
1.01.12.1 - cu valoarea diviziunii mai mică sau egală cu 0,5"
1.01.12.2 - cu valoarea diviziunii mai mare de 0,5"
1.01.13 Teodolit
1.01.13.1 - cu valoarea diviziunii mai mică sau egală cu 1"
1.01.13.2 - cu valoarea diviziunii mai mare de 1"
1.01.14 Aparat geodezic cu funcţii multiple
1.01.15

-
Aparat de nivelment geometric

1.01.15.01 - cu laser
1.01.15.02 -,- cu lunetă
1.01.15.02.1 - cu cerc gradat
1.01.15.02.2 - fără cerc gradat
1.01.16

,
Riglă de sinus

1.01.16.1 - cu L 200 mm
1.01.16.2 -cuL>200mm
1.01.17 Platou de sinus
1.01.17.1 - cu un unghi, cu L 200 mm
1.01.17.2 - cu un unghi, cu L > 200 mm
1.01.17.3 - cu dublu unghi, cu L ... 200 mm
1.01.17.4 - cu dublu unghi, cu L > 200 mm
1.01.18 Tahometru (pentru măsurări de distanţe)
1.01.19 Raportor
1.01.20 Aparat de măsurat conicităţi
1.01.21 Aparat cu laser pentru construcţii (pentru abateri unghiulare)
1.01.22 Girometru meteorologic pentru măsurarea direcţiei curenţilor de aer
1.01.23 Aparat pentru reglarea şi verificarea farurilor la autovehicule
1.01.24

.
Aparat pentru reglarea şi verificarea geometriei sistemului de direcţie auto

1.01.25 Clinometru pentru construcţii
1.01.26 Stand pentru verificarea instalaţiilor pentru reglarea şi verificarea geometriei

sistemului de direcţie auto
1.01.27 Stand pentru verificarea aparatelor pentru reglarea farurilor

LUNGIME (m)
1.03.01 Cală plan paralelă
1.03.01.01 Cală plan paralelă (fabricată conform ISO 3650)
1.03.01.01.1 - cu lungimea pănă la 100 mm inclusiv
1.03.01.01.2 - cu lungimea intre 100 mm ...1000 mm inclusiv
1.03.01.02 Cală plan paralelă (care nu este fabricată conform ISO 3650)
1.03.01.02.1 - cu lungimea pănă la 100 mm inclusiv
1.03.01.02.2 - cu lungimea Intre 100 mm ...1000 mm inclusiv
1.03.02 Accesoriu pentru cale plan paralele
1.03.03 Calibru etalon
1.03.03.01 - neted, tip inel sau tampon, cu diametru inscripţionat
1.03.03.01.1 - ordin III
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COD DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE

1.03.03.01 2 - ordin IV
1.03.03.01.3 - ordin V
1.03.03.02 - pentru aparate de măsurat grosimi cu ultrasimete
1.03.03.02.1 - tip Al
1.03.03.02.2  - tip A2
1.03.03.02.3 - tip A3
1.03.03.02.4 - tip A4
1.03.03.03 - pentru grosimea acoperirilor
1.03.03.04 - neted, circular interior, exterior, duză de măsurare (la măsurarea
 diametrului)
1.03.03.05 - limitativ de reglare
1.03.03.06 - special conform documentaţiei
1.03.03.07 Leră de grosirne, rază, filet
1.03.04 Sârmă pentru măsurarea filetelor, dom de măsurare

1.03.05 Riglă rigidă, semirigidă sau flexibilkgradată, din metal sau alt material

1.03.05.1 - cu lungimea Intre 1 mm şi 200 mm inclusiv
1.03.05.2 - cu lungirnea Intre 200 mm şi 1 m inclusiv
1.03.05.3 - cu lungimea intre 1 m şi 5 m —
1.03.05.4 Riglă specială
1.03.05.5 Metru articulat
1.03.06  Riglă gradată
1.03.06.1 - pentru măsurarea lungimii ţesăturilor
1.03.06.2 - pentru măsurarea nivelului in rezervoare
1.03.07 Aparat de măsurat lungimea drumului
1.03.10 Miră
1.03.10.1 - de nivelment cu bandă de invar
1.03.10.2  - orizontală tip Bala
1.03.10.3 - topografică
1.03.11 Ruletă şi panglică de măsurare
1.03.11.1  - cu lungimea până la 2 m, inclusiv
1.03.11.2 - cu lungimea peste 2 m, fără lest
1.03.11.3 - cu lungime,a peste 2 m, cu lest
1.03.11.4 Ruletă pentru măsurarea diatnetrelor şi circiunferinţelor

1.03.12 Bază de venficat_panglici şi rulete
1.03.13 Compas de măsurat
1.03.14 Aparat de măsurat elementele căii ferate sau de metrou
1.03.14.1 $ablon
1.03.14.2 Aparat de măsurat ecartamentul şi supraînălţarea
1.03.14.3 Cărucior pentru măsurarea ecartarnentului şi suprăinălfării şmelor de cale

ferată şi de metrou
1.03.15 Şubler mecanic sau digital
1.03.15.01  - de exterior, interior, adâncime
1.03.15.01.1 - cu lungimea mat mică sau egală cu 300 nun
1.03.15.01.2 - cu lungimea cuprinsă intre 300 mm şi 1000 mm, inclusiv
1.03.15.01.3 - cu lungimea cuprinsă intre 1000 nun şi 3000 nun, inclusiv
1.03.15.02  - de trasaj, de sudură
1.03.15.03 ' Dispozitiv pentru verificarea dirnensiunilor buzei roţilor de vagoane

1.03.16 Clupă, zoometru
1.03.17 Micrometru mecanic sau digital
1.03.17.01 - de exterior, interior (cu exc,epţia celui de tip vergea), adâncime, pentru filete,

pentru roti dinţate, pentru tablă, pentru ţevi
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COD DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE

1.03.17.01.1 - cu lungitnea mai mică sau egală cu 100 mm
1.03.17.01.2 - cu lungimea cuprinsă intre 100 mm şi 500 mm, inclusiv
1.03.17.01.3 - cu lungimea mai mare cie 500 mm _
1.03.17.02 - de alezaj; cu comparator
1.03.17.03 - de interior, tip vergea
1.03.17.03.1 - ell lungimea mai mică sau egală cu 30 mm
1.03.17.03.2 - cu lungimea cuprinsft intre 30 mm şi 1500 mm, inclusiv
1.03.17.04 Cala de reglare
1.03.18 Micrometru vertical, orizontal, cu şurub micrometric sau digital

1.03.19 Pasametru
1 03.20 Comparator mecanic cu cadran; comparator cu afişare digitală
1.03.20.1 -cu valoarea diviziunii 0,01 mm
1.03.20.2 - cu valoarea diviziunii de 0,001 nun şi 0,002 mm
1.03.20.3 - de alezaj; cu palpator amovibil; cu bucşe extensibile; cu bile; pasimetnt

1.03.21 Comparator
1.03.21.01 - electric, electronic, pneumatic
1.03.21.02 - optico-mecanic (optimetru, ukraoptimetru, opticator, microlux, tip Abbe) 

1.03.21.02.1 - cu valoarea diviziunii egală sau mai mare de 0,001 mm

1.03.21.02.2 - cu valoarea diviziunii mai mică de 0,001 mm

1.03.22 Aparat mecanic de măsurat grosimi; ceapmz; gnndometru

1.03.23 Extensometru mecamc
1.03.24 Extensometru (electnc, electronic)
1.03.24.1 - cl. A, 131 —
1.03.24.2 - cl. /32, C
1.03.24.3 - cl. D, E
1.03.25 Aparat dc verificat comparatoarc şi extensometre

1.03.26 Aparat de măsurat deplasarca c,onstrucţiilor
1.03.27 Microscop şi lupă de măsurat lungimi cu valoarea diviziunii de la 0,1 mm

pănă la 0,01 nun
1.03.28 Microscop de măsurat dimensiunile pulberilor, suspensiilor, structurilor

metalografice
1.03.29 Maşină de măsurat lungimi cu o coordonată, cu limita superioară mai mică de

1 m
1.03.29.1  -tip optico-mecanic cu valoarea diviziunii de 0,001 mm sau mai mare
1.03.29.2 - tip optico-mecanic cu valoarea diviziunii mai mică de 0,001 nun
1.03.29.3 - dispozitiv din compunere care constituie nnjloc de măsurare independen

1.03.30 Maşină de măsurat lungimi cu o coordonată
1.03.30.1 - cu limita superioară egală cu 1 metru
1.03.30.2 - cu limita superioară mai mare de 1 metru
1.03.30.3 - dispozitiv cfin compunere, care constituie mijloc de măsurare independent

1.03.31 Microscop
1.03.31.1 - de atelier
1.03.31.2 - universal
1.03.31.3 - dispozitiv din compunere, care constituie nuiloc de măsurare indcpendent

1.03.32 Maşină de măsurat  lungimi in două coordonate
1.03.33 Maşină de măsurat lungimi in trei coordonate
1.03.34 Interferometm cu laser pentru măsurat lungimi, viteze
1.03.35 Echipament de măsurare şi afişare a cotei pe maşini unelte cu o coordonată

1.03.36 Telemetru
1.03.37 Vărtelniţă



COD DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE

1.03.38 Aparat cle măsurat lungimea firelor, ţesăturilor, c,ablurilor şi altora asemenea

1.03.40  Aparat de măsurat grosimea acoperirilor
1.03.40.1 Aparat de măsurat grosimea vopselei
.03.40.2 Aparat de măsurat grosimea depunerilor electrolitice

1.03.41  Aparat de  măsurat cu ultrasunete
1.03.41.1 Aparat de măsurat grosimi (altele decăt grosimea vopselei)
1.03.41.2 Defectoscop
1 03 42  Aparat de măsurat nivelul lichidelor_ • __. .:
1.03.42.1 Aparat de măsurat nivelul lichidelor in rezervoare de stocare fixe

1.03.42.2 Aparat de măsurat nivelul lichidelor l'n canale deschise

1.03.43 Traductor de nivel
1.03.44 Instalaţie pentru verificarea aparatelor de măsurat ecartamentul şi

supraînălţarea
1.03.45 Aparat de măsurat multidimensional

1.03.46 Aparat de măsurat pe verticală
1.03.47 Deformetru
1.03.48 Sită granulometrică
1.03.49 şosea etalon
1.03.50 Dispozitiv de măsurat caroserii
1.03.51 Riglă petrolieră
1.03.52 Aparat fotogrametric de stereorestituţie destinat intocnurii hărţilor 

ABATERI DE FORMÂ SI POZITIE (m)

1.04.01 Sticlă plană
1.04.02 Sticlă plan paralclă
1.04.03 controlul reailinită'ţii şi_Riglă pentru _ ariitătii _

- cu L 5 500 mm -- -1.04.03.1
- cu L > 500 mm1.04.03.2

1.04.04 Placă pentru controlul rectilinităţii şi planităţii

1.04.05 Aparat de măsurat abateri dc la planitate
1.04.06 Măsură de circularitate
1.04.07 Aparat de măsurat abateri de la circularitate

1.04.08 Măsură de rugozitatc
1.04.09 Mostră de rugozitate
1.04.10 Aparat de măsurat rugozitatea
1.04.11 Microscop pentru măsurat rugozitatea
1.04.12 Lunetă de aliniament
1.04.13 Proie,ctor de profil

- cu valoarea diviziunii _ 0,005 mm1.04.13.1
- cu valoarea diviziunii > 0,005 nun1.04.13.2

1.04.14 Aparat electronic de măsurat profile
1.04.15 Roată dinţată etalon
1.04.16 Măsură de profil pentru roţi dinţate
1.04.17 Măsură de direcţie pentru roţi dinţate
1.04.18 Aparat de măsurat pasul la roţi dinţate
1.04.19 Aparat de măsurat grosimea dinţilor la roţi dinţate

1.04.20 Aparat dc măsurat c,ota peste n dinţi la roţi dinţate

1.04.21 Aparat de măsurat bătaia radială şi frontală la roţi dinţate

1.04.22 Aparat pentru controlul angrenării
1.04.23 Aparat pentru măsurarea complexă a roţilor dinţate



COD DENUM1RE MIJLOC DE MASURARE

1.04 24 Interferometru pentru măsurat abateri de la planitate
1.04.25 Calibru pentru sferometre
1.04 26 Aparat cu laser pentru constructii (pentru abateri de forrnă şi/sau poziţie)

1.04.27 Calibrator pentru instalaţii pentru controlul geometrici sistemului de direcţie
auto

1.04.28 Calibrator pentru standuri cu role pentru verificarea sistemului de frăr' tare al
vehiculelor rutierc

1 04 29 Sferometru
ARIE (m

1.05.01 Măsura de ane
I 05.02 Planimetru
I 05 03 Aparat de măsurat aria în pielarie

VOLUM (m3, I, L)
1.06.01 Măsură etalon primar din sficlă
1.06.01.1 - cu volum nominal intre (20...1000) cm3, inclusiv
1.06.01.2 - cu volum nominal intre (2...20) dm3, inclusiv
1.06.02 Măsură etalon primar din metal cu volumul nominal mai mare sau egal cu

50 dm3
1.06.03 Măsură etalon secundar din metal
1.06.03.01 - de valoare unică (cu preaplin)
1.06.03.01.1 - cu volum nominal până la 500 dm3

- până la 50 dm3, inclusiv
- peste 50 dm3 până la 100 clml, inclusiv --
- peste 100 dm3 până la 200 dm3, inclusiv
- peste 200 d până la 500 dm3, inclusiv

1.06.03.01.2 - cu volum nominal peste 500 dm3
1.06.03.02 - cu scară gradată pc gâtul măsurii
1.06.03.02.1 - cu volum nominal până la 500 dm3

- până la 50 dm3, inclusiv
- peste 50 dm3 până la 100 dm3, inclusiv
- peste 100 cimi_ până la 200 drn3, inclusiv
- peste 200 dini până la 500 ch—n-3-,- inclusiv

1.06.03.02.2 -cu volum nominal peste 500 dm-3-
1.06.03.03 - cu scară gradată pe generatoare şi volum nominal de la 50 citn3 la 500 dm3,

inclusiv
1 06 04 Instalatie etalon cu măsuri de volum pentru verificarea butoatelor de bere

1.06.05 Instalaţie etalon cu măsuri de volum pentru verificarea cisternelor auto

1.06.06 Instalaţie etalon cu măsuri de volum pentru verificarea cistemelor de cale
ferată

1.06.07 Instalaţie etalon cu măsuri de volum pentru verificarea contoarelor pentru
lichide, altele decât apa

1.06 08 Instalaţie etalon pentru verificarea contoarelor de apa

1.06.09 Instalatie etalon cu contor, pcntru lichide
1.06.10 Instalaţie etalon pentru verificarea contoarelor dc gaz
1.06.10.1 - instalatie cu clopot pentru verificarea debitmetrelor şi contoarelor de gaz
1.06.10.2 - instalaţie pcntru verificarea contoarelor de gaz (alta decât instalatia cu

clopot)
1.06.11 Pipetă etalon secundar de construcţie specială
1.06.11.1 - cu două repere
1.06.11.2 - cu patru repere
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COD DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE

1.06.12 Sticlărie gradată de laborator cu un reper
1.06.12.1 - balon cotat
1.06.12.2 - PiPetă
1.06.13 Sticlărie gradată de laborator cu două sau mai multe repere, sau cu scară

gradată _
1.06.13.1 - biuretă
1.06.13.2 - microbiuretă
1.06.13.3 - pipetă
1.06.13.4 - cilindru
1.06.14 Pipetă automată
1.06 15 Butirometru
1.06.16 Seringă medicală
1 06.17 Măsură de volum pentru lichide
1.06.17.1 Măsură de volum din sticlă, utilizatăin vânzări directe de lichide
1.06.17.2 Măsură de volum din metal, utilizată In vândri directe de lichidc

- cu volumul nominal până la 1 dm3, inclusiv
- cu volumul nominal peste 1 din3 până la 10 dm3, inclusiv
- cu volumul nominal peste 10 dmi până la 50 dm3, inclusiv
- cu voltunul nominal peste 50 dm32ănă la 500 dm3, inclusiv 
- cu volumul nominal de peste 500 dt-1-13-

1.06 18 Măsură de volum pentru cereale
1.06.19 Măsură de volum pentru lapte
1.06.20 Butoi de bere
1.06.20.1 siv- cu volumul nominal până la 50 dm3, it—inclusiv
1.06.20.2 - cu volumul nominal peste 50--&-3n
1.06.21 Butoi (altul decât cel pentru bere); budană
1.06.21.1 - cu volum nominal_până la 5 m , inclusiv
1.06.21.2 - cu volum nominal peste 5 m3
1.06.22 Cisternă auto
1.06.22.1 - cu volum nominal până la 10 m3, inclusiv
1.06.22.2 - cu volum nominal peste 10 m3
1.06.23 Cistemă de cale ferad
1.06.23.1 - cu volum nominal până la 40 m3, inclusiv i
1 06.23.2 - cu volum nominal peste 40 m-3-
1.06.24 Rezervor de stocare pentru lichide
1.06.24.1 - cu volum nominal până la 15 m3, inclusiv
1.06.24.2 - cu volum nominal Intre 15 m ... 40 m3
1.06.24.3 - cu volum nominal peste 40 m3
1.06.25 Dozator pentru lichide
1.06.25.1 - cu volum dozat până la 1 dm3, inclusiv
1.06.25.2 - cu volum dozat peste 1 dm3
1.06.26 Contor pentru lichide, altele decât apa
1.06.26.01 - cu diametrul nominal cuprins intre 20 nun şi 50 nun, inclusiv
1.06.26.02 - cu diametrul nominal cuprinsintre 50 mm şi 400 mm, inclusiv 
1.06.26.03 - cu diametrul nominal mai mare de 400 man
1.06.27 Calculator de debit
1.06.27.1 Calculator (de debit) pentru sisteme de măsurare a cantităţilor dc lichide,
 altele decât apa
1.06.27.2 Calculator (de debit) pentru sisterne de măsurare a cantităţilor de fluide (de

volum şi de masă), altul decât cel de la 1.06.27.1
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COD DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE
1.06.28 Contor de ap'ă
1.06.28.1 Contor de apă rece
1.06.28.1.1 - cu diametrul nominal cuprins Intre 15 mm şi 25 mm, inclusiv

- cu diametrul nominal cuprins intre 25 111111 şi 40 nun, inclusiv1.06.28.1.2
- cu diametrul nominal cuprins Intre 50 mm şi 80 mm, inclusiv1.06.28.1.3 _

1.06.28.1.4 - cu diametrul nominal cuprins Intre 100 nun şi 125 mm, inclusiv

1.06.28.1.5 - cu diametrul nominal cuprins Intre 150 mm şi 200 mm, inclusiv

1.06.28.1.6 - cu diametrul nominal cuprins Intre 250 nun şi 800 mm, inclusiv
1.06.28.2 Contor de apă caldă
1.06.28.2.1 r - cu diametrul nominal cu . nns intre 15 mm şi 25nun, inclusiv
1.06.28.2.2 - cu diametrul nominal cuprins Intre 25 mm şi 40 nun, inclusiv

- cu diametrul nominal cuprins Intre 50 mm şi l0 nun, inclusiv1.06.28.2.3
- C11 diametrul nominal cuprins Intre 100 mm şi 125 mm, inclusiv1.06.28.2.4

1.06.28.2.5 - cu diametrul nominal cuprins intre 150 mm şi 200 mm, inclusiv

1 06.29 Contor de gaz
- cu pereţi deformabili1.06.29.1
- cu pistoane rotabve --,1.06.29.2
- cu turbină1.06.29.3
- cu ultrasunete1.06.29.4 

1.06.30 Convertor de volum de gaz
1.06.31 1nstalaţie cu contor pentru masurarea cantităţilor de lichide, altele decât apa
1.06.31.1

.-
- cu debit maxim pilnă la 10m3/h, inclusiv

1.06.31.2 - cu debit mwum peste 10m3/h
1.06.32 Distnbuitor de carburanţi auto

- pentru lichide1.06.32.1
- pentru gaz petrolier lichefiat (GPL)1.06.32.2

1.06.33 Calculator electronic pentru distribuitoare de carburanti auto

1.06.34 Sistem de măsurare a cantităţilor de fluide (de volum şi de masa)
1.06.34.1 Sistem de măsurare a cantităţilor de lichide (de volum şi de masă) altul decât

cel de la poz4ia 1.06.39
Sistem de măsurare a cantităţilor de gaz (de volum şi de masa)1 06.34.2

1.06.36 Sistem de măsurare a cantităţilor de apă in sisteme de curgere cu nivel liber,
cu canale deversoare sau praguri de măsurare

1 06 37 Butelie utilizata ca recipient masura
1 06 38 Rezervor al navelor fluviale şi de coasta
1.06 39 Sistem de măsurare a cantităţilor de lichide, altele decât apa 

INTERVAL DE TIMP, DURATĂ (s)
1.07.01 Orologiu
1.07.01.1 - atomic
1.07.01.2 - cu cuarţ
1.07.02 Cronometru de marină
1.07.02.1  - mecanic
1.07.02.2 -electronic
1.07.03 Cronometru electronic
1.07.03.1 - portabil 
1.07.03 2 - de laborator
1.07.04  Cronometru 
1.07.04.1 - mecanic
1.07.04.2 - electric
1.07.05 Ceasornic programator pentru contoare de encrgie electrica
1.07.05.1 - mecanic
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COD DENUMIRE M1JLOC DE MASURARE

1.07.05.2 - electronic

1.07.06 Aparat pentru verificarea şi reglarea c,easornicelor
1.07.06.1 - mecanic
1.07.06.2 - electronic
1.07.08 Ceasornic-generator de impulsuri dc tact
1.07.08.1 - ceasomic-generator de impulsuri de tact pentru centrale telefonice
1 07.08 2 - generator de impulsuri de tact pentru centralc telex

1 07.09 Sistem/echipament de măsurare şi tairare a duratei convorbirilor telefonice şi
a comunicatillor telex din ceritrale analogice

1.07.09.1 - ansamblu totalizator
1.07.09.2 - sistem electronic
1.07 09.3 - echipament telex
1.07.10 Sistem/echipament de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor telefonice şi

a comunicapilor telex din centrale digitale
1.07.10.1 - sistem de sincronizare şi asigurare a orei exacte
1.07.10.2 - sistem de taxare

- convorbiri telefonice la centrala digitală
- convorbiri telefonice la unitătile distante ---

1.07.10.3 - echrpament telex  i
- comunicatii telex la centrala telex
- comunicaţii telex la unitătile distante

1.07.11 Sistem/echipament de măsurare şi taxare a duratei convorbirilor telefonice
prin retea Intemet Protocol (IP)

VITEZA (m/s)
1.10.01 Instalatic pentru verificarea instalatiilor de măsurat viteza la locomotive şi

rame de metrou
1.10.02 Instalatie pentru verificarea tractuctoarelor de măsurare a vitezei la locomotive

şi rame de metrou
1.10.03 Instalaţie pentru verificarea cinemometrelor de control rutier

I 10.04 Aparat pentru controlul vitezei de circulape a autovehiculelor (cinemometru)

1.1005 Instalatie de măsurare a vitezei la locomotive şi rame de metrou

1.10.06 Vitezometru pentru autovehicule, pentru troleibuze şi pentru tramvme

I 10.07 Vitezometru industrial de tablou pentru viteză liruară
1.10.08 Instalatie portabilă pentru verificarea anemometrelor

1.10.09 Instalatie pentru verificarea monştilor hidrometnce
1 10.11 Anemometru

ALTE MĂRIMI DE SPATIU ŞI TIMP
1.12.01 Instalatic pentru verificarea cronotahografelor

- stand de laborator
- aparat portabil de verificat

1.12.02 Cronotahograf

1 12.03 Taximetru
FENOMENE PERIODICE ŞI CONEXE

FRECVENTA (Hz)
2.03.01  Generator de frecventă
2.03.01.1  - cu stabilitate 10-6 sau triai bună
2.03.01.2 - cu stabilitate sub 10-6
2.03.02 Sintenzor de frecventă
2.03.03 Frecvenpnetru electronic
2.03.03.1 - cu stabilitate 10-6 sau mai bună

9
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2.03.03.2 - cu stabilitate sub 10-6
2.03.04 Numărător universal
2.03.04.1 - cu stabilitate 10" sau mai bună
2.03.04.2 - cu stabilitate sub 10-6-
2.03.05 Frecvenpnetru electric
2.03.05.1 - indicator şi cu lamele vibrante
2.03.05.2 - inregistrator
2.03.05.3 - frecvenţmetru electronic cu ac indicator

2.03.07 Numărător de impulsuri
2.03.08 Convertor de fre£venţă
2.03.09 Generator de impulsuri
2.03.10 Generator de funcţii
  FRECVENŢĂ DE ROTAŢIE (TURAŢIE) (s-i, rot/s)

2.04.01 Tahometru electronic clasă 0,1 şi mai exact

2.04.02 Tahometru centnfiigal clasă 0,2 0,5
2.04.03 Tahometru centrifugal clasă 1...4
2.04.04 Tahometru cu curenţi turbionari
2.04.05 Tahometru electric analogic
2.04.06 Tahometru cronometnc clasă 0,5 şi rnai exact

2.04.07 Instalaţie pentru verificat tahometre şi vitezometre

2.04.08 Tahometru electronic cu funcţiuni multiple

2.04.09 Tahometru inregistrator
AMPLITUDINEA VITEZEI VIBRAŢIEI (m/s)

2.14.01 Vibrometru mecanic
2.14.02 Vibrometru electronic
2. 14.04 Integrator pentru mă.surarea vibraţiei mecanice

2. 14.05 Aparat pentru măsurarea şi supravegherea vibraţici mecanice

2.14.06 inregistrator de vibraţii
 AMPLITUDINEA ACCELERAŢIEI VIBRAŢIEI (m/s2)

2.15.01 Calibrator pentru traductoare de acceleraţie

2.15.02 Traductor piezoelectric de acceleratie
2.15.02.1 - monoaxial
2.15.02.2 - triaxial
2.15.03 Amplificator de condiţionare
2.15.04 Aparat de măsurat parametrii vibraţici mecanice cu traductoarc piezoelectrice

de acccleraţie
2.15.05 Traductor de vibraţii cu adaptor
2.15.05.1 - simplu
2.15.05.2 - dublu

ALTE MĂRIMI CARACTERISTICE FENOMENELOR PERIODICE SI CONEXE

2. 17.01 Stroboscop
2.17.02 Dwellmetru
2.17.03 Aparat dc măsurat avansul şi turaţia
2.17.04 Aparat de testare pentru autovehicule
2.17.05  Instalape pentru testarea anvelopelor 

-2.17.05.1 - simplă (cu un valt)
2.17.05.2 - dublă (cu două valţuri)
2.17.06 Instalaţie/stand pentru verificarea taximetrclor
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COD DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE
2 17.07 Instalaţie pentru echilibrăr. i dinanuce, compusă din vibrometru, tahometru şi

stroboscop
MĂRIMI MECANICE

MASĂ (kg)
3.01.01 Greutate etalon cu valoare nonnnală 1 mg....50 kg
3.01.01.1  - clasa EI
3.01.01.2 - clasa E2

3.01.01.3 - clasa F1
3.01.01.4 - clasa F2

3.01.01.5 - clasa Mi
3.01.01.6 Greutate etalon specială
3.01.02 Greutate cu valoare nominală 1 mg ...50 kg
3.01.02.2  - clasa E2

3.01.02.3 - clasa F1 
3.01.02.4 - clasa F2

3.01.02.5 - clasa Mi ,
3.01.02.6 - clasa M2
3.01.02.7 - clasa M3

3.01.02.8 Greutate specială
3.01.03 Greutate etalon cu valoarea nominală intre 100 kg ... 1000 kg inclusiv, clasă

3 01.04 Sină etalon tip cale ferată
3.01.05 Vagon etalon pentru cafea ferată
3.01.06  Celulă cle cântărire
3.01.06 1 - cu limita maximăpănă la 1000 kg, inclusiv
3.01.06.2 - cu limita maximă peste 1000 k,g
3.01.07 Aparat de măsurat masa hectolitrică a cerealelor (balanţă de cereale)
3.01.07.1 - etalon secundar ordinul I
3.01.07.2 - etalon de lucru
3.01.07.3 Balang de cereale de 1 1
3.01.07.4 Balanţă de cereale de 20 1
3.01 07.5 Aparat electromc de măsurat masec hectolarice a cerealelor

3.01 08 Balang etalon şi comparator
3.01.08.01 - cu numărul de diviziuni n > 100000 (balanţă etalon secundar de ordinul II,

III, IV)
3.01.08.01.1 - cu Ihnita tnaximă Max 5 kg
3.01.08.01.2 - cu limita rnaximă 5 kg < Max 5. 60 kg
3.01.08.01.3 - cu limita maxiină 60 kg < Max 1 000 kg
3.01.08.01.4 - cu limita maximă Max > 1 000 kg
3.01.08.02 - cu numărul de diviziuni n 5.. 100000 (balanţă etalon secundar de ordinul IV

sau balanţă etalon de lucru)
3.01.08.02.1 - cu limita maximă Max 5 kg
3.01.08.02.2 -cu limita maximă 5 kg < Max 5. 60 kg
3.01.08.02.3 - cu limita maxiină 60 kg < Max 5. 1 000 lcg
3.01.08.02.4 - cu limita maximă Max > 1 000 kg
3.01.09 Aparat de căntărit cu funcţionare neautomată
3.01.09.1 - de exactitate specială — clasă C) sau cu numărul de diviziuni n >50000

(balanţă analitică, balanţă microanalitică, balanţă de torsiune etc.)
3.01.09.2 - de exactitate superioară — clasă(T) sau cu numărul de diviziuni 5000 < n 5

50000

1 1



COD DENUMIRE MIJLOC DE MĂSURARE
3.01.09.3 - de exactitate medie sau inferioară — clasă cp sau effp sau cu numărul

de divizitmi n 5 5000
3.01.09.3.1 - cu limita maximă Max 30 kg (balantă compusă, balantă romană,

balantă semiautomată, balantă electronică, balantă cu afişarca
pretului)

3.01.09.3.2 - cu limita maximă 30 kg < Max 1000 kg (basculă
romanălsemiautomatăklectronică transportabilă. basculă zecimală.
basculă pentru cale aeriană, basculă pentru persoane, basculă cu
pâlnie etc.)

3.01.09.3.3 - cu limita maximă 1000 kg < Max 510000 kg (basculă
romanălsemiautomatăklectronică transportabilă sau stabilă, basculă
suspendată etc.)

3.01.09.3.4 - cu limita maximă 10000 kg < Max .. 20000 kg (basculă
romană/semiautomată/electronică pod pentru vehicule rutiere, basculă
pod pentru vagonete, basculă pod specială pentru ţevi, basculă
suspendată etc.)

3.01.09.3.5 - cu limita maximă 20000 kg < Max ' . 50000 kg (basculă
romanălsemiautomatălelectronică pod pentru vehicule rutiere, basculă
pod pentru vagoane de cale ferată, basculă suspendată etc.)

3.01.09.3.6 - cu limita maximă Max > 50000 kg (basculă
romană/semiautomatăklectronică pod pentru vehicule rutiere, basculă
pod pentru vagoane de cale ferată etc.)

3.01.10 Aparat de căr' itărit cu funcţionare automată
3.01.10.1 Aparat totalizator discontinuu (balanţă automată Inregistratoare)
3.01.10.2 Aparat totalizator continuu (câfitar de bandă)
3.01.10.3 Aparat pentru sortare-efichetare
3.01.10.4 Dozator gravimetric

I-3.01.10.5 Instalaţie de cântărire in mers pentru vagoane de cale ferată (basculă-pod
feroviară cu funcţionare automată)

3.01.12.2 Instalaţie de căfitărire in mers pentru vehicule rutiere (basculă-pod cu
funcţionare automată, pentru vehicule rutiere)

3.01.13 Indicator numenc de masă
3.01.15 In.stalaţie pentru determinarea sarcuur pe osie la vehiculele rutiere

- portabilă
- pentru fiecare amplasament

FORŢĂ (N)
3.09.01 Dinamometru utilizat pentru verificarea maşinilor de incercări materiale

(inclusiv celule de sarcină, cl. 00...2)
3.09.01.1 - cu limita maximă până la 1 kN, inclusiv
3.09.01.2 - cu limita rnwfirriă mai mare cie 1 kN. până la 100 kN, inclusiv
3.09.01.3 - cu lhnita maximă mai mare de 0,1 MN, până la I MN, inclusiv
3.09.01.4 - cu limita maximă mai mare de 1 MN până la 3 MN
3.09.02 Dinamometru etalon, altul dec& cel de la pct. 3.09.01
3.09.02.1 -cu limita maximă până la 0,1 kN, inclusiv
3.09.02.2 - cu limita maximă mai mare de 0,1 kN până la 1 kN, inclusiv
3.09.02.3 - cu limita maximă mai mare de I kN până la 100 kN, inclusiv
3.09.02.4 - cu limita maximă mai mare de 0,1 MN până la 1 MN, inclusiv
3.09.02.5 - cu limita maximă mai mare de 1 MN până la 3 MN, inclusiv
3.09.03 Maşină etalon de forţă, cu incărcare directă, cu pârghie sau amplificare

hidraulică
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COD DENUMIRE MIJLOC DE MASUFtARE

3.09.04 Maşină/aparat pentru incercarea statică a metalelor la tracţiune, compresiune.
forfecare sau incovoiere

3.09.04.1 - cu limita maximă până la 5 kN, inclusiv
3.09.04.2 - cu limita maximă intre 5 kN...100 kN, inclusiv
3.09.04.3 - cu limita maximă intre 0,1 MN...1 MN inclusiv
3.09.04.4 - cu limita maximă Intre 1 MN...5 MN, inclusiv
3.09.05 Maşină/aparat pentru incercarea statică a betoanelor şi cimenturilor la

compresiune şi incovoiere (presa)
3.09.05.1 - cu limita maxinA până la 5 kN, inclusiv
3.09.05.2 - cu limita maximă intre 5 kN...100 kN, inclusiv
3.09.05.3 - cu limita maximă intre 0,1 MN...1 MN, inclusiv
3.09.05.4 - cu limita maximă intre 1 MN...5 MN, inclusiv
3.09.06 Maşină/aparat pentru incercarea statică la tracţiune a te.xtdelor, pielit,

cauciucului, maselor plastice, firelor etc.
3.09.06.1 -cu limita maximă până la 500 N, inclusiv
3.09.06.2 - cu limita maximă mai mare de 500 N
3.09.07 Maşină/aparat pentru incercarea la tracţiune, compresiune sau forfecare a

nisipurilor, pămân' turilor etc.
3.09.08 Maşină/aparat pentru incercarea statică a arcurilor, a inelelor de piston etc.
3.09.08.1 - cu limita maximă până la 100 N, inclusiv
3.09.08.2 - cu limita maximă Intre 0,1 kN şi 100 kN, inclusiv
3.09.08.3 - cu limita maximă mai mare de 0,1 MN
3.09 09 Maşină/aparat pentru incercarea metalelor la fluai sau relaxare
3 09.10 Maşină/aparat pentru incercări la oboseală prin solicitări axiale
3.09.11 Maşină/aparat pentru inc,ercări la incovoiere rotativă

- reproducerea momentului CUgreutăţi
- verificarea momentului cu epruvetă etalon

3.09.13 Stand cu role pentru verificarea sistemului dc frânare al autovehiculelor
rutiere

3.09.14 Dinamometru de lucru
3.09.14.1 - cu limita maximă până la 100 kN, inclusiv
3.09.14.2 - cu limita rnaximă peste 100 kN
3 09.15 Instalaţie pentru deternunarea sarcinn pc roţi la locomotive
3.09.16 Indicator de sarcină in cabluri
3.09.16.1 - cu limita maximă până la 100 kN, inclusiv
3.09.16.2 - cu limita maximă peste 100 kN

MOMENT AL FORŢEI, MOMENT AL CUPLULUI, TORSIUNE (Nm)
3.12.01 Traductor pentru măsurarea momentului, clasa 0,6 şi mai exact
3.12.01.1
3.12.01.2

-_până la 200 Nm inclusiv
- peste 200 Nm până la 6kNin, inclusiv

3.12 01.3 - peste 6 kNm
3.12.02 Maşină etalon cu incărcare directă şi pârghie pentru momentul cuplului
3.12.03 Cheie şi şurubelniţă dinamometrică
3.12.03.1 - până la 150 Nm, inclusiv
3.12.03.2 - peste 150 Nm
3.12.04 Aparat de verificat chei şi şurubelnite dinamometrice
3.12.05 Maşină pentru ineercarea statică la răsucire a metalelor (fără măsurarea

momentului de răsucire)
3 12.06 Maşină pentru incercarea firelor textile la răsucire (torsiometru)
3 12.07 Maşină pentru incercarea statică la răsucire a metalelor cu măsurarea

momentului de răsucire

13
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3.12.08 In.stalatie (stand) pentru verificarea cuplului motor

3.12.08.1 - regim static

3.12.08.2 - regim dinamic
PRESIUNE (Pa)

3.15.01 Manometru, cu piston şi greutăti
3.15.01.01 - pentru presiuni relative până la 110 MPa, inclusiv
3.15.01.01.1

.
- clasă de exactitate 0,01...0,05

3.15.01.01.2 - clasă de exactitate 0,1...0,2
3.15.01.02 - pentru presiuni relative peste 110 MPa
3.15.01.02.1 - clasă de exactitate 0,01...0 05
3.15.01.02.2 - clasă de exactitate 0,1...0,2
3.15.01.03  - pentru presiuni absolute, clasă de exactitate 0,01...0,05
3.15.01.04 - dispozitiv din compunere (pompa de presiune, greutate din setul de greutăp)

3.15.02 Manometru, vacuununetru, manovacuummetru, manometru diferenpal cu
lichid, de presiune relativă

3.15.02.01 - cu tub U, clasă de exactitate 0,05...0,2
3.15.02.02 - cu rezervor şi tub vertical
3.15.02.02.1 - clasă de exacntate 0,015...0,025 —
3.15.02.02.2 - clasă de exactitate 0,05...0,1
3.15.02.02.3 - clasă de exactitate 0,2
3.15.02.03 - cu compensare, pentru presiuni pănă la 2500 Pa, inclusiv

3.15.03 Vacuummetru de presiune absolută
3.15.03.01 - cu compresie cu 1-jg_cu limita minimă k 10-1Pa
3.15.03.02 - cu ionizare
3.15.03.02.1 - cu limita minimă k10-4 Pa, eroarea tolerată de (10...15) %
3.15.03.02.2 - cu limita rninimă k10T-Pa, eroarea tolerată > 20 %
3.15.03.03 - termoelectric, cu eroarea tolerată > 10 %
3.15.03.03.1 - cu domeniul de măsurare (104...102) Pa
3.15.03.03.2 - cu domeniul de măsurare (104...105) Pa
3.15.03.04 -cu lichid, cu tub U
3.15.03.05 - cu element elastic, clasă de exactitate 0,1...0,6
3.15.04 Barometru aneroid, cu eroarea tolerată de (0,1.. 0,5) kPa

3.15.05 Manometru cu element elastic
3.15.05.01 Manometru, vacuummetru, manovacuummetru, manometru diferential
3 15.05.01.1 - clasă de exactitate 0,05...0,15
3.15.05.01.2 - clasă de exactitate 0,2...0,3
3.15.05.01.3 - clasă de exactitate 0,4...0,6
3.15.05.02 Manometru pentru măsurarea presiunii in butelii cu oxigen
3.15.05.03 Manometru pentru măsurarea presiunii gaz£lor sau lichidelor
3.15.06 Manometru pentru măsurarea presiunii tn pneurile autovehiculelor

3.15.07 Aparat mecamc de măsurat presitmea arterială
3.15.08 Traductor de presiune
3.15.09 Calibrator pentru măsurarea presiunii absolute, relative sau diferentiale, cu

afişare analogică sau digitală
3.15.10 Aparat de măsurat presiunea absolută, relativă sau diferentială, cu afişare

cligitală
3.15.10.1 - clasă de exachtate 0,01 ..0,1
3.15.10.2 - clasă de exactitate 0,2 .2
3.15.11 Dispozttiv auxiliar la aparatele de măsurat prestunca
3.15.11.1 - de semnalizare simplă
3.15.11.2 - de semnalizare dublă
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3 15 11 3 -deinregistrare

ENERGIE, LUCRU MECANIC (J)
3.23.01 Maşinălaparat pentru Incercarea la şoc
3.23.01.1 - cu energia potenţială până la 50 J, inclusiv
3.23.01.2 - cu energia potenţială mai mare de 50 J
3 23 02 Aparat pentru incercarea la incovoiere şi torsiune dinamică tip Dvnsta

DEBIT DE VOLUM (m3/s)
3.27 01 Instalaţie gravimetric,ă sau volumetrică pentru verificarea debitmetrelor pentru

lichide
3.27.02 Diafragmă pentru măsumrea debitelor

- cu diametrul nominal cuprins intre 20 mm şi 50 nun, inclusiv
- cu diametrul nominal cuprins intre 50 mm şi 100 mm, inclusiv
- cu diametrul nominal cuprins intre 100 mm şi 200 nun, inclusiv

3.27.03 A'utaj
3.27.03.01 - cu diametrul nominal cuprins Intre 20 mm şi 50 nun, inclusiv
3.27.03.02 - cu diametrul nominal cuprins Intre 50 mm şi 100 mm, inclusiv —
3.27.03.03 - cu diametrul nominal cuprins Intre 100 mm şi 200 mm, inclusiv
3.27.03.04 - ajutaj critic
3.27.03.04.1 - cu debit nominal Intre 0,016 m3/h i 0.100 m3/h
3.27.03.04.2 - cu debit nominal Intre 0,100 m /h şi 16 i—n-3ih
3.27.04 Tub Ventun
3.27.04.1 - cu diametrul nominal cuprins intre 20 mm şi 50 nun, inclusiv
3.27.04.2 - cu diametrul nominal cuprins intre 50 mm şi 100 mm, inclusiv
3.27.04.3 - cu diametrul nominal cuprins intre 100 mm şi 200 nun, inclusiv
3.27.05 Tmductor de debit electromagnetic, cu turbină, cu ultrasunete, de inserţie,

Vortex, diferenţial etc.
3.27.05.01 - cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 50 mm
3.27.05.02 - cu diametrul nominal cuprins intre 50 mm şi 100 nun, inclusiv
3.27.05.03 - cu diametrul nominal mai mare de 100 mm
3.27.06 Aparat indicatorrinregistrator de debit
3.27.08 Rotametru
3.27.08.01 - pentru aer
3.27.08.01.1 - cu debit maxim intre 0,01  /h şi 0,1 m3/h
3.27.08.01.2 - cu debit maxim Intre 0,1 m3/h şi 2 m3/h
3.27.08.01.3 - cu debit maxim Intre 2 m3/h şi 40 m3/11
3.27.08.02 - pentru apă
3.27.08.02.1 - cu debit maxim Intre 0,1 m3/h şi 2 m3/h
3.27 11 Simulator de debit
3.27.12 Debitmetru electromagnetic, cu turbină, cu ultrasunete, de inserţie,Vortex,

diferenţial etc.:
3.27.12.1 - cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 15 mm
3.27.12.2 - cu diametrul nominal cuprins Intre 15 nun şi 50 mm, inclusiv
3.27.12.3 - cu diametrul nominal cuprins intre 50 mm şi 100 nun, inclusiv
3.27.12.4 - cu diametrul nominal cuprins Intre 100 mm şi 200 nun, inclusiv

DURITATE
3.28.01 Maşiiiă/aparat pentru incercarea statică a durităţii pnn metodele Brinell;

Vickers; Rockwelk Knoop
3.28.02 Mă.'sură (plăcuţă) etalon de duritate pentru metodele Brinell; Vickers;

Rockwell; Knoop
3.28.03 Penetrator de diamant Rockwell, Vickers, Knoop
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3 28 04 Aparat etalon pentru detenninarea statică a durităţii prin metociele Brinell;
Vickers; Rockwell; Knoop

3 28.05 Bara de comparaţie pentru Incercarea dinamico-plastică (Poldy) a durităţii
3 28.06 Aparat pentru incercarea dinamico-elastică a durităţii metalelor
3 28.07 Aparat pentru incercarea dinamico-plastica a durităţii metalelor
3.28.08 Aparat pentru incercarea statică a durităţii cauciucului, maselor plastice

(Shore, IRHD)
ALTE MĂRIMI MECANICE

3.29.04 Sursă de flux de la 10 -II la 10-5Pa•m3-s- '
3.29.04.1 - cu incertitudinea (10 ...20 ) %
3.29.04.2 - cu incertitudinea 30%

MĂRIMI TERMICE
TEMPERATURA tff (°C)

4.02.01 Termometru din sticlă cu lichid
4.02.01.1 - pentru temperaturi 2.. 0 °C, cu valoarea diviziunii < 0,1 °C
4.02.01.2 - pentru temperaturi k 0 °C, cu valoarea diviziunii k 0,1 °C
4.02.01.3 - pentru temperaturi < 0 °C
4.02.02 Termometru medical cu mercur
4.02.03 Termometru Beckmann
4.02.04 Termometru cu mercur cu contacte electrice
4.02.04.1 - cu contacte fixe
4 02.04.2 - cu contact mobil (tip Wertex)
4 02.05 Celula pentru materializarca punctului triplu al apei
4.02.06 Termometru cu rezistenţă din platină (TRP) ctalon
4.02 07 Termocuplu etalon
4.02.07.01 -tip S
4.02.07.02 - tip B
4.02.07.03 - alt tip de termocuplu (E, J, K, N, T)
4.02.07.04 - cablu de compensare sau de prelungire
4.02.08 Termometru digital
4.02.08.01 - cu termometru cu rezistenţă din platină etalon
4.02.08.02 - cu termocuplu etalon tip S
4.02.08.03 - cu un alt tip de traductor
4 02 09 Lampa de temperatură
4 02 10 Pirometru
4.02.11 Termorezistenţă (termometni cu rezistenţă din platină)/adaptor de temperatură
4.02.11.1 Termorezistenţă
4.02.11.2 Adaptor de temperatură
4.02.11.3 Pereche de termorezistente pentru contoare de energie termică
4.02.12 Termocup_lu; cablu de compensare

- tip B
- ak tip de termocuplu (E, J, K, N, T)
- cablu de compensare sau de prelungire

4.02.13 Indicator şiisau simulator de temperatură ,
4.02.13.1 - digital
4.02.13.2 - analogic
4.02.13.3 - cu dispozitiv (auxiliar) de semnalizare
4.02.13.4 - cu dispozitiv (auxiliar) de reglare
4.02.13.5 - cu dispozitiv (auxiliar) de inregistrare
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4 02 14 Cuptor portabil
4 02 15 Incintă termostatată
4 02 16 Terrnometru electronic medical
4 02 17 Termometruiterrnolugrometru de camera
4 02 18 Terrnometru manometric şi metalic
4 02 19 Termograf/termobarograUtermobarohigrograf

Termopunte4 02 24
CANTITATE DE CĂLDURA (J)

4.06.01 Contor de energie termică (pentru agent termic apă)
4.06.01.1 - cu subansambluri neinterschimbabile

- pentru DN intre (15...20) mm, inclusiv
- pentru DN Intre (20...50) mm, inclusiv
- pentru DN intre (50...100) nun, inclusiv
- pentru DN intre (100...200) nun, inclusiv

4 06 01 2 - cu subansambluri interschimbabile
4 06.02 Calculator pentru măsurarea energlei termice
4.06.02.1 -pentru contoare de energie termică

- cu traductoare de temperatură
- fără traductoare de temperatură

4.06.02.2 - pentru sisteme de măsurare a energiei tennice
4.06.02.2.1 - pentru agent termic abur

- cu traductoare de temperatură
- fără traductoare de temperatură

4.06.02.2.2 - pentru agent termic apă
- cu traductoare de temperatură
- fără traductoare de temperatură

4.06.03 Sistem de măsurare a energiei termice
4.06.03.1 - cu diafragmă pentru agent termic apă sau abur
4 06 03 2 - cu alte tipuri de traductoare de debit, pentru agent termic apă sau abur
4 06 04 Instalatie pentru verificarea contoarelor de energie termică

CONDUCTIVITATE TERMICA (W/m.K)
4 09 01 Tennoconductivimetru
4 09 02 Sistem de măsurare a conductivitătii termice

PUTERE CALORIFICĂ VOLUMICĂ (J/ )
4 22 01 Material de referintă in stare gazoasa
4 22.02 Calorimetru pentru gaze combustibile, cu circulaţie de apa
4.22.03 Ansamblu de măsurare a puterii calorifice a p7,-lor combustibile

- cu circulaţie de apă
- cu circulaţie de aer, pentru măsurarc confinuă

PUTERE CALORIFICĂ MASICĂ (J/kg)
4.23.01 Material de referinţă In stare sofidă
4.23.01.1 
4.23.01.2

- acid benzoic etalon secundar
- artificial

4 23 02 Calonmetru pentru combustibili solizi şi lichizi
4 23 03 Ansamblu de măsurare a puterii calorifice a combustibililor solizi şi lichizi
4.23.04 Bombă calorimetrică
4.23.05 Instalatie radiometrică pentru măsurări in flux, pe bandă, a puterii calorifice a

combustibililor solizi - lichizi
4.23.06 Sistem calorimetric pentru măsurarea puterii calorifice a combustibililor solizi

şi lichizi
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ELECTRICITATE ŞI MAGNETISM
CURENT ELECTRIC (A)

5.01.01 Calibmtor de curent şi tensiune continuă
5.01.01.01 - de valoare reglabilă
5.01.01.01.1 - cu eroare tolerată ± 0,05% şi mai exact
5.01.01.01.2 -cu eroare tolemtă mai mare de ± 0,05% __
5 01 01 02 - de valoare unică
5.01.02 Calibrator de curent şi tensiune altemativă
5.01.02.1 - cu eroare tolerată ± 0,02 % şi ± 0,05 %
5.01.02.2 - cu eroare tolerată mai mare de ± 0,05%
5.01.03 Convertor termoelectric de curent altemativ, la f s 50 kHz, pentru I 5 20 mA
5.01.04 Convertor tennoelectric de curent alternativ, la f S 50 kHz , pcntru I > 20 mA
5.01.04.1 - pentru 20 mA < I S. 50 mA
5.01.04.2 - pentru I > 50 mA
5.01.05 $unt simplu sau multiplu, pana la 100 A
5.01 06 Galvanometru de curent continuu
5.01.07 Ampermetru analogic
5.01.07.01 Ampermetru analogic de c.c. şi c.a., pentru f=50 Hz, clasă 0,1 ... 0,5
5.01.07.01.1 - cu o scară
5.01.07.01.2 - cu scară dublă sau cu spot luminos
5.01.07.02 Ampermetru analogic de c.c. şi c.a., pentru f=50 Hz, clasa 1 şi mai putin exact
5.01.07.03 Ampermetru analogic de c.a., pentru &50 Hz, clasa 0,5 şi mai putin exact
5.01.07.04 Kiloampermetru de c.a., conectat prin TC, pentru f- 50 Hz, clasă 0,5 şi mai

putin exact
5.01.10 Multimetru
5.01.10.1 - digital, cu eroare tolerată de ±0,05% In c.c. sau ±0,5%In c.a. şi mai exact
5.01.10.2 - digital, cu eroare tolerată mai mare de ±0,05% in c.c. sau ±0,5%In c.a.
5.01.10.3 Aparat electronic cu afişare analogică pentru măsurat tensiune, curent,

rezistentă etc., in c.c. şi c.a., pentru f S 100 kHz
5.01.10.4 Aparat electronic cu afişare analogică pentru măsurat tensiune, curent,

rezistentă etc. pentru 100 kHz < f s I MHz
5.01.10.5 Aparat electronic cu afişare analogică pentru măsurat tensiune, curent,

rezistentă ete. pentru f >1 MHz
5.01.11 Tmductor de curent altemativ pentru f=50 Hz
5.01.11.1 - clasă 0,2 şi mai exact
5.01.11.2 - clasă 0,5 şi mai putin exact
5.01.13 Instalatie tip comparator inductiv pentru etalonarca transformarnarelor de

curent pentru măsurare
5 01.14 Instalatie pentru verificarea şi etalonarea pnn comparaţie a transformatoarelor

de curent şi dc tcnsiune pentru măsurare şi pentru verificarea impedantelor de
sarcină ale acestora

5.01.15 Transformator de curent pentru măsurare curenp primari pănă la 100 A,
inclusiv

5.01.15.1
—5.01.15.2

- clasă 0,02 şi mai exact
- clasă 0,05 ... 0,2 de joasă tensiune

5.01.15.3 - clasă 0,5 şi mai putin exact (transformator cleşte)
5.01.15.4 - clasă 0,5 şi 1, de medie şi inaltă tensiune
5.01.16 Transformator de curent pentru măsurare (curenti primari Intre 100 şi

10000 A)
5.01.16.1 - clasă 0,02 şi mai exact
5.01.16.2 - clasă 0,05 ... 0,2 de joasă tensiune  
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5.01.16.3 - elaxă 0,5 şi mai puţin exact (transformator cleşte), de joasă tensiune
5.01 16.4 - clasă 0,5 şi 1, de medie şi inaltă tensiune
5.01.17 Aparat digital pentru etalonarea transformatoarelor de măsurare de curent

şi/sau de tensiune (analizor pentru transfonnatoare de măsurare)
5.01.17.1 - clasă 0,0005 ... 0,01
5 01 17 2 - clasă 0,02 şi mai putin exact

TENSIUNE ELECTRICA (V)
5.06.01 Element Weston
5.06.01.1 - clasă 0,001 ... 0,005
5.06.01.2 - clasă 0,01 ... 0,02
5.06.02 Compensator de curent continuu
5.06.02.1 - clasă 0,001 ... 0,005
5.06.02.2 - clasă 0,01 ... 0,05
5.06.02.3 - clasă 0,1 .. 0,2
5.06.03 Convertor tennoelectric de tensiune alternativă
5.06.03.01 - pentm U .5. 2 V
5.06.03.01.1 - la f 100 kHz
5.06.03.01.2 - la f > 50 MHz ._
5.06.03.02 - pentru 2 V < U 5_ 60 V şi f 100 kHz
5.06.03.03 - pentru U > 60 V şi f 100 kHz
5.06.04 Comparator de c.a.- c.c. terrnoelectnc sau electrodinamic pentru măsurarea

tensiunii şi curentului alternativ
5.06.05 Calibrator de tensiune alternativă
5.06.05.01 - cu U,, < 100 V
5.06.05.01.1 - clasă 0,02 şi mai exact --1
5.06.05.01.2 - clasă 0,05
5.06.05.02 -cu Ili,> 100 V
5.06.05.02.1 - clasă 0,02 şi mai exact
5.06.05.02.2 - clasă 0 05
5.06.05.02.3 - clasă 0,1 şi mai pulin exact
5.06.06 Sursă etalon de tensiune alternativă de valoare unica
5.06.07  Compensator de curent altemativ
5.06.07.1 - pentru inăSurarea tensiunii şi a intensităţii curentului
5.06.07.2 - pentru măsurarea tensiunii, curentului, putcrii, impedantei, admitanţei,

raportului de tensiuni şi raportului de curenţi
5.06.08   Voltmetru
5.06.08.01 Voltmetru analogic, clasă 0,1...0,5
5.06.08.01.01 - de tensiune continuă şi alternativă, pentru f=50 Hz
5.06.08.01.01.1 - cu o scară
5.06.08.01.01.2 - cu scara dublă sau cu spot luminos
5.06.08.01.02 - de tensiune alternativă, pentru &50 Hz
5.06.08.02 Voltrnetni analogic de tensiune continuă şi alternativă, clasă 1...5
5.06.08.03 Voltmetru electronic de frecvenţe Inalte
5 .06.08.03.1 - păn' ă la frecven _de 300 MHz
5.06.08.03.2 - până la frecvenţa de 1000 MHz
5.06.08.03.3 - peste frecvenţa de 1000 MHz
5.06.08.04 Voltmetru electronic vectorial de frecvenţe inalte până la

1000 MHz
5.06.08.04.1 - cu unul sau mai multe nnervale de măsurare
5.06.08.04.2 - cu aparat de măsurare parametrii S
5.06.08.05 Microvoltmetru şi milivoltmetru selectiv de frecvenţe inake 
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5.06.08.05.1 - pâna la frecvenţa de 300 MHz
5.06.08.05.2 - până la frecvenţa de 1000 MHz
5.06.08.06 Analizor şi set de măsurare pentru radiocomunica i
5.06.08.06.1 - generator RF
5.06.08.06.2 - frecvenţmetru
5.06.08.06.3 , - generator AF_
5.06.08.06.4 - voltmetru AF
5.06.08.06.5 - atenuator
5.06.08.06.6 - modulometru AM+MF
5.06.08.06.7 - wattmetru
5.06 08.07 Set masură radio telefoane tip ZPFM
5.06.09.01 Masurator de mvel (decibelmetru, nepermetru)
5.06.09.02 Atenuator
5.06.09.02.1 - până la frecvenţa de 10 MHz
5.06.09.02.2 - până la frecvenţa de 300 MHz
5.06.09.02.3 - până la frecvenţa de 1000 MHz
5.06.09.02.4 -peste frecvenţa de 1000 MHz
5.06.09.03 Generator de semnal
5.06.09.03.01 - până la frecvenţa de 10 MHz
5.06.09.03.02 - până la frecvenţa de 300 MHz
5.06.09.03.02. 1 - fără modulaţie
5.06.09.03.02.2 - cu modulaţie
5.06.09.03.03 - până la frecvenţa de 1000 MHz
5.06.09.03.03.1 - fără modulaPe
5.06.09.03.03.2 - cu modulaţie._
5.06.09.03.04 - peste frecvenţa de 1000 MHz
5.06.09.03.04.1 - fără modulaţie
5.06.09.03.04.2 - cu modulaţie
5.06.09.04 Generator de tensiune calibrat pentru osciloscoape; generator markeri de timp

pentru osciloscoape
5.06.09.04.1 Generator de tensiune calibrat pentru osciloscoa_pc
5.06.09.04.2 Generator markeri de timp pentru osciloscoape
5.06.09.05 Generator de mvel
5.06.09.06 Osoloscop şi oscilograf
5.06.09.06.1 - până la frecvenţa de 10 MHz
5.06.09.06.2 - p'ână la frecvenţa de 100 MHz
5 06.09.06.3 - peste frecvenţa de 100 MHz
5.06.09.06.4 - osciloscop digital
5.06.09.07 Modulometru
5.06.09.07.1 MA până la frecvenţa de 300 MHz
5.06.09.07.2 MA până la frecvenţa de 1000 MHz
5.06.09.07.3 MA+MF până la frecvenţa de 300 MHz
5.06.09.07.4 MA+MF până la frecvenţa de 1000 MHz
5.06.09.08 Analizor de spectru
5.06.09.08.1 - până la frecvenţa de 10 MHz
5.06.09.08.2 -..2ână1a frecverita de 300 MHz
5.06.09.08.3 - până la frecvenţa de 1000 MHz
5.06.09.08.4 - peste frecvenţa de 1000 MHz
5.06.09.09 Versatester
5.06.09.10 Distorstometru
5.06.10 Traductor de tensiune altemativă la f=50 Hz
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5.06.10.1 - clasă 0,2 şi mai exact
5.06.10.2 - clasă 0,5 şi mai puţin exact
5.06.11 Instalaţie tip comparator inductiv, pentru etalonarea transformatoarelor de

măsurare de tensiune
5.06.12 Divizor rezistiv de tensiune
5 06.13 Divizor inductiv de tensiune
5 06.14 Transformator de tensiune pentru măsurare (tensiuni_war' iă. la 0,5 kV) 
5.06.14.1 - clasă 0,1 şi mai exact
5.06.14.2 - clasă 0,2
5.06.14.3 - clasă 0,5 şi mai puţin exact
5.06,15 Transformator de tensiune pentru măsurare (tensiuni cuprinse intre 0,5 kV şi

35 kV)
5.06.15.1 - clasă 0,2 şi mai exact
5.06.15.2 - clasă 0,5 şi 1
5.06.16 Transformator de tensiune pentru măsurare (tensiuni cuprinse Intre 35 kV şi
 400 kV)
5.06.16.1 - clasă 0,2
5 06 16 2 - clasă 0,5 şi 1
5.06.17 Kilovoltmetru eleetrostatic
5.06.18 Selsm, rezolver şi simulator de selsin şi rezolver etalon
5.06.19 Punte de selsine şi rezolvere
5.06.20 Tensometru electronic
5.06.20.1 - tip compensator digital, clasă 0,0005 ... 0,05,
5.06.20.2 - indicator, clasă 0,01 ... 2
5 06.20 3 - indicator, clasă 0,2 ... 2
5.06.21 Aparat de măsurat rapoartele de transformare la transformatoarele de putere

5.06.22 Microvoltmetru şi indicator de nul de audiofrecvenţa
5.06.23 Tranzistormetru de joasa frecventă
5.06.24 Voltampermetru de c.c. şi c.a., tip cleşte
5 06.24.1 - analogic
5.06 24 2 - digital

CAPACITATE ELECTRICA (F)
5.09.01 Condensator de valoare unică I

5.09.01.1 - clasă 0,02 ... 0,1
5.09.01.2 - clasă 0,2 ... 0,5
5 .09.02 Condensator in decade
5.09.02.1 - clasă 0,02 ... 0,1
5.09.02.2 - clasă 0,2 ... 0,5
5.09.03 Condensator variabil
5.09.03.1 - clasă 0,05 ... 0,2
5.09.03.2 - clasă 0,5 ... 1
5 09.04 Condensator de inaltă tensiune (tensiuni mai mari de 1 kV)
5.09.05 Trusă de calibre capacitive pentru venficarea umidometrelor electronice

5.09.06 Punte de capacitate şi tg 8
5.09.06.01 - clasă 0,01 ... 1
5.09.06.02 - clasă 1,5 şi mai puţin exactă

INDIXTIE MAGNETICĂ (T)
5.19.01 Etalon de inducţie magnetică în aer
5.19.01.1 - tip cadru Helinholtz (clasă 0,2...0,5)
5.19.01.2 - pe bază de magneţi permanenţi
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5.19.02 Aparat de măsurat inductia magnetică
5.19.02.1 - cu tmductor de rezonanţă magnetică nucleară
5.19.02.2 - cu alte tracluctoare decăt cele pe baz.ă de RMN

FLUX MAGNETIC (Wb)
5.20 01 Flumnetru electronic
5.20.02 Inductor cu inductanţă mutuală

INDUCTANTA PROPRIE (H)
5 22.01 Inductor de valoare unică
5.22.01.1 - clasă 0,02 ... 0,1
5.22.01.2 - clasă 0,2 ... 0,5
5 22.02 Inductorin decade, clasa de exactitate 0,1 ... 0,5

PERMEABILITATE MAGNETICĂ ŞI A VIDULUI (H/m)
5 24 01 Mostra de material pentru verificarea instalaţiilor Epstein
5.24.02 Mostra de material pentru verificarea penneametrelor
5.24.02.01 - materiale magnetic dure
5.24.02.02 - materiale magnetic moi
5.24.02.02.1 - cu circuit magnetic inchis
5.24.02.02.2 - cu circuit magnetic deschis
5.24.02.02.3 - cu circuit magnetic format parţial din mostre de măsurat
5.24.03 Instalaue Epstein
5 24.04 Permcametru

REZISTENTA ELECTRICĂ in c.c.) (C2)
5.32.01 Rezistor de valoare unică
5.32.01.01 - cu rezistenţa pănă la 105 £2, inclusiv
5.32.01.01.1 - clasă 0,05 şi rnai exact
5.32.01.01.2 - clasă 0,1 ... 0,5
5.32.01.02 - cu rezistenţă mai mare de 105 S2
5.32.01.02.1 - clasă 0,05 şi mai exact
5.32.01.02.2 - clasă 0,1 ... 0,5
5.32 02 Rezistorin decadă
5.32.02.01 - cu rezistenţa pănă la 105 D., inclusiv
5.32.02.01.1 - clasă 0,05 şi mai exact
5.32.02.01 2 - clasă 0,1 ... 0,5 --1
5.32.02.02 - cu rezistenţă mai marc de 105 r2
5.32.03 Punte Wheatstone
5.32.03.1 - clasă 0,1 şi mai exactă --i
5.32.03.2 - clasă 0,2 şi mai puţin exactă
5.32.04 Punte Thomson
5.32.04.1 - clasă 0,1 şi mai exactă
5.32.04.2 - clasă 0,2 şi mai puţin exactă
5.32.05 Punte Wheatstone-Thomson
5.32.05.1 - clasă 0,1 şi mai exactă
5.32.05.2 - clasă 0,2 şi mai puţin exactă
5.32.06 Megohmmetru
5.32.06.1 - cu tensmni de măsumre mai mari de 500 V
5.32.06.2 - cu tensiuni de măsurare mai tnici sau egale cu 500 V
5.32.06.3 Ohmmetru
5.32.07 Apamt dc măsurat rezistenţa electrică de disperste a prizelor de părnăr' 1
5.32.08 Punte pentru c,abluri
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IMPEDANŢĂ REZISTIVĂ (in c.a.), REACTANŢA (12)
5.42.01 Rezistenţă de sarcină coaxială
5.42.02 Linie de măsurare
5.42.02.1 - coaxială până la frecvenţa de 10 GHz
5.42.02.2 - in ghid de undă până la frecvenţa de 40 GHz

ADMITANŢA, CONDUCTANŢĂ $1 SUSCEPTANŢĂ (1n c.a.) (S)
5.43.01 Punte RLC de audiofrecvenţă
5.43.01.1 - clasă 0,01 ... 0,2
5.43.01.2 - clasă 0,3 şi mai puţin exactă
5.43.02 RLC-metru digital
5.43.02.1 - clasă 0,02 ... 0,1
5.43.02.2 - clasă 0,2 şi mai puţin exact
5.43.02.3 - clasă 0,5 şi mai puţin exact
5.43 03 Cutie de sarcină

FACTOR DE CALITATE
5.44.01 Bobuiă de inductanţa pentru Q-metru
5.44.02 Q-metru
5.44.02. - până la frecvenţa de 300 MHz
5.44.02.2 - până la frecvenţa de 1000 MHz

PUTERE ACTIVĂ (W)
5 47 01 Comparator c.a.-c.c. electrodinanuc sau termoelectric, pentru putere activă,

tensiunc şi curent
5 47.02 Traductor monofazat de putere activă (pentru o valoare de frecvenţă până la

10 kHz, inclusiv)
5.47.02.1 - cu eroare tolerată (0,02...0,05) % —I
5.47.02.2 - clasă 0,1...0,2
5.47 02.3 - clasă 0,5
5.47.03 Traductor monofazat de putere activă (pentru f=50 Hz
5.47.03.1 - clasă 0,2 şi mai exact
5.47.03.2 - clasă 0,5 şi mai puţin exact
5.47.04 Traductor trifazat de putere activă pentru f=50 Hz
5.47.04.1 - clasă 0,02 şi mai exact
5.47.04.2 - clasă 0,05 şi mai puţin exact
5.47.05 Wattmetru monofazat ,
5.47.05.01 - de c.c. şi c.a. la f=50 Hz
5.47.05.01.1 - cu o scară, clasă 0,1...0,5
5.47.05.01.2 - cu scară dublă sau cu spot luminos, clasă 0,1...0,5
5.47.05.01.3 -clasă 1 şi mai puţin exact
5.47.05.01.4 - clasă 0,2..0,5, cu cos y;e1
5.47.05.02 - de c.a. la f#50 Hz, cu o scară„ clasă 1...2,5
5.47.05.03 - de c.a. la cos y = 0,1, cu o scark clasă 0,5...2
5.47.06 Wattmetru trifazat de c.a. pentru f=50 Hz
5.47.06.1 - clasă 0,2..0,5
5.47.06.2 - clasă 1 şi mai puţin exact
5 47 07 Wattmetru electronic
5.47.07.1 - până la frecvenţa de 1 MHz
5.47.07.2 - până la frecvenţa de 300 MHz ,
5.47.07.3 - până la frecvenţa de 1000 MHz
5.47.07.4 - peste frecvenţa 1000 MHz
5.47.08 Wattmetru de trecere
5.47.08.1 - până la f=500 MHz
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5 47.08.2 - până la f=1000 MHz
5 47.09 Wattmetru şi ldlowattrnetru monofazat de c.a., conectat prin TT şi TC, pentru

f#50 Hz, clasă 0,5 şi mai puţin exact
5 47 10 Analizor de armoruci (spectru) pentru reţea
5 47 11 Transformator cleşte cu wattmetru, pentru f=50 Hz, clasă 0,5 şi mai puţin

exact
5 47 12 Tntsă wattmenică, eernru f=50 Hz., clasă 0,5 şi mai puţin exactă

PUTERE APARENTĂ, PUTERE REACTIV (VA, VAR)
5.48.01 Traductor monofazat de putere reactivă, f=50 Hz
5.48.01.1 - clasă 0,5 şi rnai exact
5.48.02 Traductor trifazat de putere reactivă, f--50 Hz
5.48.02.1 - clasă 0,5 şi mai exact
5.48.03 Vannetru monofazat de c.a.
5.48.03.1 - clasă 0,5
5.48.03.2 - clasă 1 şi mai puţin exact
5 48.04 Varmetru tnfazat de c a , f=50 Hz

FACTOR DE PUTERE
5.49.01 Fazinetru (cosfunetru) monofazat
5.49.01.1 - pentru f-=50 Hz, clasă 0,5 şi mai puţin exact
5.49.01.2 - pentru f-50 Hz, clasă 1 şi mai puţin exact
5.49.02 Fazinetru (cosfimetru) trifitzat

- pentru f=50 Hz, clasă 0,5 şi mat exact
5.49.03 Fazmetru electronic pentru frecvenţe pa'nă la 10 kHz inclusiv, cu eroare

relativă maximă de 0,2%
5.49.04 Traductor monofazat de factor de putere pentru f=50 Hz, clasă 0,2 şi mai

puţin exact
5.49.05 Traductor trifazat de factor de putere pentru f=50 Hz, clasă 0,2 şi mai puţin

exact
5.49.06 Transformator cleşte cu cosfimetru, pentru f=50 Hz, clasă 0,5 şi mai puţin

exact
ENERGIE ACTIVĂ (Wh, J)

5.50.01 Contor de inducţie monofazat, de energie electrică activă
5.50.01.1 - cu eroare tolerată (0,1...0,2) % la cos qi = 1
5.50.01.2 - clasă 0,5
5.50.01.3 - clasă 1 şi 2
5.50.02 Contor static monofazat, de energie electrică activă
5.50.02.1 - cu eroare tolerată (0,02...0,05) % la cos cp = 1
5.50.02.2 - cu eroare tolerată (0,1...0,2) %, la cos cp = 1, utilizat ca etalon
5.50.02.3 - cu eroare tolerată (0,1...0,2) %, la cos (p = 1, utilizat la decontarea energiei

electrice
5 50.02.4 - clasă 0,5
5.50.02.5 - clasă 1 şi 2
5.50.03 Contor de inclucţie trifazat, de energie electrică activă
5.50.03 1 - cu eroare tolerată (0,1...0,2) %, la cos cp = 1
5.50.03.2 - clasă 0,5
5.50.03.3 - clasă 1 şi 2
5.50.04 Contor static trifazat, de energie electrică activă
5.50.04.1 - cu eroare tolerată (0,01...0,05) % la co_sqi = 1
5.50.04.2 - cu eroare tolerată (0,1...0,2) tY0, la cos qt = 1, utilizat ca etalon  
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5.50.04.3 - cu eroare tolerată (0,1...0,2) °70, la cos g> = 1, utilizat la decontarea energici
electrice

5.50.04.4 - clasă 0,5
5.50.04.5 - clasă 1 şi 2
5.50.05 Instalatie monofazată pentru verificarea contoarelor de ener3ie electrică _

5.50.05.1 - clasă 0,2 şi mai exactă, pentru cos rp = 1
5.50.05.2 - clasă 0,5
5.50.06 lnstalaţie trifazată pentru verificarea contoarelor de energie electrică

5.50.06.1 - clasă 0,2 şi mai exactă, pentru cos (1) = 1
—5.50.06.2 - clasă 0,5

5.50.07 Totalizator pentru energie electrică şi putere medie maximă

5.50.08 Concentrator pentru putere şi energie electnc.ă
ENERGIE REACTIVĂ

5.52.01 Contor de inducţie monofazat, de energie electrică reactivă

5.52.01.1 - clasă 0,5
5.52.01.2 - clasă 1...3
5.52.02 Contor static monofa2X, de energie electrică reactivă
5.52.02.1 - clasă 0,5 şi mai exact
5.52.02.2 - clasă 1...3
5.52.03 Contor de inductic trifazat, de ener electrică reactivă
5.52.03.1  - clasă 0,5
5.52.03.2 - clasă 1...3
5.52.04 Contor static trifazat, de energie electrică reactivă

5.52.04.1 - clasă 0,5 şi mai exact
5.52.04.2 -clasă 1...3
5.53.01 Convertor şi clement de substituire din instalaţii de automatizare

5.53.02 Adaptor de semnal din instalaţii de automatizare

5.53.03 Aparat indicator tip compensator din instalaţii de automatizare

5.53.04 Aparat inregistrator tip compensator din instalaţii de automatizarc

5.53.05 Element de calcul din instalaţii de automatizare

5.53.06 Aparat indicator tip punte din instalaţii de automatizare

5.53.07 Aparat inregistrator tip punte din instalaţii dc automatizare

LUMINĂ ŞI RADIAŢII ELECTROMAGNETICE CONEXE
LUNGIME DE UNDĂ (m)

6.03.01 Lampă spectrală
6.03.02 Filtru etalon de lungime de undă
6.03.03 MRC de lungime de undă pcntru speetrofotometre

ENERGIE RADIANTĂ VOLUMICĂ SPECTRALĂ (J/m4 )

6.06.01 Energimetru laser de uz medical
PUTERE RADIANTĂ, FLUX ENERGETIC (W)

6.08.01 1 Powermetru laser de uz medical
IRADIANŢĂ (W/In' )

6.14.01 Lampă şi radiator de iradianţă spectrală

6.14.02 Receptor de iradianţă spectrală
6.14.03 Radiometru de iradianţă pentru o bandă spectrală situată in intervalul UV-

VIS-IRA (300...900) nm
INTENSITATE LUMINOASA (cd)

6. 19.01 Lampă de intensitate lurninoasă
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FLUX LUMINOS (Im)

6.20.01 Lampă cu incandescenţă
6.20.02 Larnpă cu descărcare clectrică
6.20.03 Lumcnmetru
6.20.04 Goniofotometru

LUMINANŢĂ (cd/m2 )
6.21.01 Luminanţmetru

ILUMINARE (lx)
6.24.02 I Luxmetru

COORDONATE TRICROMAT10E (unu)
6.27.01 Filtru optic
6.27.02 Placă reflectantă
6.27.03 Sursă

FACTOR SPECTRAL DE ABSORBŢIE, DE REFLEXIE, DE TRANSMIS1E,
DE LUMINANŢĂ (unu)

6.28.01 Placă reflectantă etalon de factor spectral de reflexie
6.28.02 Placă reflectantă etalon de factor global de reflexie
6.28.03 Placă de grad de luciu
6.28.04 Placă de grad de alb
6.28.05 Reflectometru
6.28.06 Aparat de grad de luciu
6.28.07 Filtru optic etalon de factor spectral de transmisie in UV-VIS-IRA
6.28.08 Filtru optic etalon de factor global sau total de transmisie
6.28.09 Spectrotransmitometru

DENSITATE OPTICĂ (unu)
6.29.01 Scară etalon dc densitate optică prin transmisie
6.29.02 Densitomctru optic pnn transmisic
6.29.03 MRC lichid de absorbanţă
6.29.04 MRC lichid de lumină parazită
6.29.05 Spectro(foto)metru
6.29.05.1 - spectrofotometru UV/VIZ/IR
6.29.05.2 - spectrometru cu tran.sformată Fourier (FTIR)
6.29.06 Fotocolorimetru
6.29.07 Turbidimetru
6.29.08 MRC lichid de turbiditate (FTU)

COEFICIENT DE ABSORBŢIE LINIARĂ (1/m)
6.30.01 Opacimetru
6.30.01.1 - pentru gazele de evazuare ale motoarelor Diesel
6.30.01.2 - pentru alte medii
6.30.02 Filtru optic, etalon de control pentru opacimetre

COEFICIENT DE ABSORBŢIE MOLARĂ (m2/mol)
6.31.01 i MRC lichid de absorbţie molară

VERGENŢĂ (1/m)
6.34.01 Dioptrimetru
6.34.02 Lentilă de testare oftalmologică

FACTOR DE ROŞU (%)
6.39.01 Lampă etalon de factor de roşu
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ACUST1CĂ

F1RECVENTĂ (Hz)
7.02.01 Analizor de frecvenţă
7.02.01.1 
7.02.01.2

- cu procentăj de bandă
- heterodină

1NTERVAL DE FRECVENTA (OCTAVA)
7.03.01 Analizor de frecvenţă al semnalului acustic
7.03.01.1 - iin 1/3 octavă
7.03.01.2 - in 1/1 octavă
7.03.02 Set de filtre trece bandă
7.03.02.1 -de 1/3 octavă
7.03.02.2 - de 1/1 octavă

NIVEL DE PRESIUNE ACUST1CA (dB)
7.15.01 Sursă de semnal acustic
7.15.01.1 - calibmtor acustic
7.15.01.2 - pistonfon
7.15.02 Sursă de semnal acustic
7.15.02.1 - pe un domeniu continuu de frecvenţă
7.15.02.2 - cu frecvenţe discrete
7.15.03 Microfon

- utilizat ca etalon
- utilizat ca mijloc de măsurare de lucru

7.15.04 Sonometru
7.15.04.01 - an_al_ogic
7.15.04.01.1 - clasă 1 ----H
7.15.04.01.2 - clasă 2
7.15.04.02 - digital
7.15.04.02.1 - clasă 1
7.15.04.02.2 - clasă 2
7.15.04.03 - integrator mediator
7.15.04.04 Set de fdtre, accesoriu la sonometru

- de 1/3 octavă _
- de 1/1 octavă

7.15.04.05 Sursă de semnal acustic, accesoriu la sonometru
7. 15.04.05.1 - calibmtor acustic
7.15.04.05.2 - pistonfon
7.15.04.06 Sonometru cu analizor de octavă

PRAG DE AUDIBILITATE (dB)
7.24.01 Ureche artificială
7.24.02 Mastoidă artificială
7.24.03 Audiometru tonal (cu un canal de cooducţie acriană sau aparat cu functie de

audiometru tonal)
7.24.03.1 - clasă 1 şi 2
7.24.03.2 - clasă 3
7.24.03.3 - clasă 4
7.24.03.4 - clasă 5
7.24.04 Audiometru vocal sau aparat cu functie de audiometne vocală
7 24.05 Impendanpnetru utilizat in audiologie (ntunai funcţia de audiometru tonal)
7.24.06 Analizor pentru prote,zz audiometrice (ntunai funcţia de audiometru tonal)

27



COD l DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE

DOZA DE ZGOMOT (1)/0)

7.25.01 Dozimetru de zgomot
7.25.01.1 - portabil
7.25.01.2 - de laborator

EXPUNERE SONORĂ (P h
7 26.01 Expozimetru sonor mdividual
7.26.02 Amplificator de masura

CHIMIE FIZICA, MATERIE SI FIZICA MOLECULARA
CANTITATE DE SUBSTANŢA (mol)

8 02 01 MRC de concentraţie masic,ă (mono- sau multi element)
8 02 02 MRC de concentraţie molară (mono- sau multi element)
8 02 03 Sistem automat de masurare a concentraţiei 1n cantitate de substanţă
8.02.04 Spectrofotometru cu absorbtic atomică
8.02.05 Spectrometru cu enusie in plasmajoptică _

- cu plasmă cuplată inductiv
- cu emisie optică

8 02 06 Flamfotometru
8 02.08 Spectrofotometru UVNIZ/IR specializat pentru analiza de poluanţi
8 02.09 Fotocolorimetru pentru analiza apclor potabile şi industriale

MASA VOLUMICA, DENSITATE DE MASA, DENSITATE (kg/m3)
8.04.01 Densimetru
8.04.01.01 - de sticlă, de laborator
8.04.01 .01 . 1 - cu valoarea diviziunii de 0,0002 g/cm3 şi 0,0005 g/cm3
8.04.01.01.2 - cu valoarea diviziunii de 0,001 Fien-13-
8.04.01.02 - electronic,
8 04 01 02 1 - de laborator

- clasă 0,001
- clasă 0,0001 şi 0,0002
- clasă 0,00005

8.04.01.02.2 - de proces
8.04.01.02.3 - traductor de densitate
8.04 02 Lactodcnsimetru
8 04.03 Zaharometru, salmometru
8.04.04 Temtodensimetru
8.04.05 Balanţă Mohr - Westphall
8.04.06 Picnometru
8.04.06.1 - din sticlă
8.04.06.2 - metalic
8.04.06.3 - termos (dc flux)
8.04 07 Flotor pentru determmarea densităţu
8 04.08 MRC pentru densitatea lichidelor (cu incertitudinea extinsă cel mult 5.10-')

CONDUCTIVITATE ELECTROLITICA (S/m)
8.09 01 Celulă de conductivitate electrolitică
8.09.02 Conductometru

- de laborator şi portabil
- de proces

8.09.04 Simulator al traductorului de conductivitate
8 09 05 Solutie etalon de lucru de conductivitate
8 09.06 Soluţie ctalon de referinţă de conductivitate
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UNGHI DE ROTAŢIE OPTICA (grad sexazecimal, *), INDICE DE REFRACŢIE (unu
8 10 01 Polanmetru pentru detenninarea concentraţiei de zahăr
8. 10.02 Solutie etalon (MRC) de indice de refracţie
8.10.03 Refractometru
8.10.03.1 - tip ABBE
8.10.03 2 - portabil
8.1003.3 - electronic
8. 10.04 MRC pentru refractometre
8.10.05 MRC pentru polarimetre

VISCOZITATE DINAMICA (Pa.$)
8 11 01 Viscommetru cu un singur corp
8.11.02 Rheoviscommetru
8 11.03 Visconmetru cu corp rotitor
8.11.04 Viscozimetru Engler
8.11.05 MRC pentru viscozitate dinamica

VISCOZITATE CINEMATICĂ ( / )
8.12.01 Viscommetru din sticlă cu tub capilar

- k = (1...50)
- k = (0,01...1)
- k = (0,003 ... 0,01)

8 12.02 MRC pentru viscozitate cinematica
CONCENTRAŢIE ALCOOLICA

8.13.01 Alcoolmetru
8.13.01.1 - cu valoarea diviziunii de 0,1 ')/c.
8.13.01.2 - cu valoarea diviziunii de 0,2 %
8.13.01.3 - cu valoarea diviziunii de 0,5 )̀/0 şi 1 %
8 13.02 Termoalcoolmetru
8.13.03 Ebuliometru
8.13.04 Analizor bere/vm
8.13.05 Alcoolmetru electronic

UMIDITATE
8.14.01 Traductor electrochunic de umiditate
8.14.02 Psihrometru cu termometru —

- cu lichid
- electric

8 14.03 Higrometru
8.14.03.1 - cu punct de rouă (cu oglindă răcită cu comprimarea gazului)
8.14.03.2 - electric sau electronic cu traductor electrochimic, capacitiv, rezistiv etc.
8,14.03.3 - mecanic
8.14.04 Traductor pentru detennmarea conţinutului de apă in produse petrohere

8.14.05 Urniciimetru
8.14.05.01 - pentru grăunţe de cereale şi serninţe oleaginoase
8,14.05.02 - pentru eşantioane de lemn
8.14.05.03 - pentru tutun

pX, pH
8. 15.01 pX-metru/oxigenometruhedoxmetru
8.15.01.01 ffi-metru
8.15.01.01.1 - de laborator
8.15.01.01.2 - de proces
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8 15.01.02 Analizor pentru detenninarea concentraţiei de oxigen dizolvat din soluţii
apoase (oxigenometru)

8.15.01.02.1 - cie laborator
8.15.01.02.2 - de proces
8.15.01.03 redoxmetru
8.15.01.03.1 - de laborator
8.15.01.03.2
8.15.01.04

- de proces ___ _
Electrod pH/pX/redox

8.15.02 Solutte tampon etalon de pH
8.15.03 pH-metru
8.15.03.01 - portabil
8.15.03.02 - de laborator
8.15.03.03 - de proces
8.15.04 Simulator al traductorului de pH

FRACŢIE MASICA A UNUI CONSTITUENT
8.16.01 MRC de concentraţie de gaze
8.16.01.1 - cu 2 componente
8.16.01.2 - cu 2 componente (componente de interes sub 0,1 % vol.
8.16.01.3 - cu 3 componente
8.16.01.4 -cu 4 componente
8.16.02 Spectrometru automat de emiste optică
8.16.03 Spectrometru cu fluorescentă de ran- X
8.16.04 Analizor de fracţie masică
8.16.05 Analizor de S-C in altaie
8.16.06 Analizor de gaze in oţelun
8 16.07 MR de fracţie masică
8 16.08 Analizor de ga 71.

8.16.08.1 - portabil ---
8,16.08.2 - staţionar
8.16.08.3 - pentru gaze de ardere
8.16.09 Gazcromatograf
8.16.09.01 - de laborator
8.16.09.02 - de proc,es
8.16.10 Lichid cromatograf
8.16.11 Etilometru
8 16.12 Analizor pentru lapte
8 16 14 Analizor de gaze de eşapament
FIZICĂ ATOMICĂ ŞI NUCLEARĂ, REACTII NUCLEARE ŞI RADIATII IONIZANTE

ACTIVITATE (Bq)
9.01.01 Instalaţie de măsurare a activităţii gama cu carneră de ioruzare

- sistem spectrometric monocanal
- sistem spectrometric multicanal

9.01.02 Instalatte de masurare a activităţii alfa/beta
9.01.03 1nstalaţie de măsurare a activităţii cu scintilatori lichizi st schimbarea

automată a probelor
9.01.04 Instalaţie de etalonare 1n activitate a surselor radioactive ctalon
9.01.04.1 - pentru surse solide emiţătoare X sau gama
9.01.04.2 - pentru surse solide emiţătoare beta
9.01.04.3 -pentru surse solide emiţătoare alfa
9.01.04.4 - pentru surse solide emiţătoare de neutroni
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9.01.04.5 - pentru soluţii radioactive
9.01.05 Sursă radioactivă etalon de activitate
9.01.05.01 - solidă
9.01.05.01.1 - de radiaţii X sau gama
9.01.05.01.2 - de radiaţii beta, punctiforme _
9.01.05.01.3 - de radiaţii beta, de suprafaţă
9.01.05.01.4

_
- de radiaţii alfa

9.01.05.01.5 -de neutroni
9.01.05.02 - soluţie
9.01.06 Contaminometru (de radiaţii alfa, beta, gama)

DOZĂ ABSORBITĂ (Gy)
9.08.01 Dozimetru pentru doză absorbită radiaţii gama şi X
9.08.02 Dozimetru pentru doză absorbită radiaţii beta

ECHIVALENT DE DOZĂ (Sv)
9.09.01 Dozimetru pentru echivalent de doză radiaţii gama şi X
9.09.03 Sistem dozimetric termoluminiscent pentru radiaţii beta/gama/X

DEBIT DE DOZĂ ABSORBITĂ (Gy/s)
9. 10.01 Debitmetru pentru doză absorbită radiaţii gama şi X
9.10.03 Sursă radioactivă emiţătoare de radiaţii gama şi X pentru debit dc echivalent

de doză absorbită la 1 m
DEBIT DE ECHIVALENT DE DOZĂ (Sv/s)

9.11.01 Debitmetru pentru echivalent de doză radiaţii gama şi X
9.11.02 Debitmctru pentru echivalcnt de doză radiaţii beta
9.11.03 Sursă radioactivă emiţătoare de radiaţii gama şi X pentru debit de doză

absorbită la 1 m
KERMA (Gy)

9.12.01 I Doztmetru pentru kerma radiaţii gama/X
DEBIT DE KERMA (Gy/s)

9.13.03 Sursă radioactivă emiţătoare de radiaţii gama şi X pentru debit de kerma la
1 m

ENERGIE DE RADIAŢIE (J)
9.14.01 I Generator de radiaţii X, etalon de energic a radiaţiilor X filtrate

EXPUNERE (C/kg)
9.15.01 I Expozimetru pentru radiaţii gama şi X

DEBIT DE EXPUNERE (C/kg-s)
9.16.01 Debitmetru pentru kenna radiaţii gamafX
9.16.02 Sursă radioactivă emiţătoare de radiaţii gama şi X pentru debit de expunere la

1 m
ALTE MĂRIMI

9.17.01 Avertizor de debit de expunere sau debit de doză absorbită pentru radiaţii
X/gama/beta

9.17.02 Avcrtizor de expunere sau de doză absorbită pentru radiaţii X/gama/beta

9.17.03 Stilodozimetru
9.17.03.1 - cu citire directă, cu aparat de ineărcare
9.17.03.2 - cu citire indirectă, cu aparat de ineăreare-ntia-surare

MĂRIMI SPECIFICE METROLOGIEI MEDICALE
DEBIT DE VOLUM (m3/s)

10.10.01 Aparat de măsurat fluxul sanguin cu efect Doppler
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VOLUM (I) 

10.11.01 j Aparat de măsurat volumul respirator 

POTENŢIAL ELECTRIC, DIFERENŢĂ, DE POTENŢIAL, TENS1UNE ELECTRICĂ,

FORŢĂ ELECTROMOTOARE (V)

10.13.01 Electrocardiograf
10.13.01.1 - neasistat de calculator   --
10.13.01.2 - asistat de calculator
10.13.02 Electromiolograf (EMG)
10.13.03 Electroencefalograf
10.13.03.1
10.13-.03.2

- analegic/digital (neasistat de calculator)
- asistat de calculator

10.13.04 Electrocardioscop
10.13.05 Aparat dc inăsurat parametrii organismului uman, care conţine blocurile ECG,

 pulsmetru sau cardiotahometru
10.13.07 Simulator ECG
10.13.07.1  - cu 11 frecvenţe şi 4 valori de tensiune
10.13.07.2 - cu 40 frecvenţe şi 16 valori de tensiune

10.13.08 Simu1ator EEG
10.13.08.1 - cu 30 frecvenţe şi 40 valori de tensiune _

—10.13.08.2 - cu 30 frecvenţe şi 48 valori de tensiune

10.13.09 Simulator multiparametru ce conţine Bloc ECG, Bloc temperatur'a", Bloc

frecvenţă respiratorie, Bloc cardiotahometru
FRECVENŢĂ CARDIACĂ (bătăiiminut)

10.23.01 Cardiotahometru
10.23.02 Pulsmetru

ENERGIE, FRECVENŢĂ CARDIACĂ, ECG (Ergo-Cardio-ECG)

10.26.01 Ergometru cu pedală
10.26.02 Ergometru cu ECG
10.26.03 Ergometru cu ECG asistat de calculator

CANTITATE DE SUBSTANŢĂ (mol)

10.33.01 Spectrefotometru cu absorbţie moleculară pentru măsurări medicale

10.33.02 Fotocolorimetru medical
10.33.03 Fotometru cu flacără pentru măsurări medicale

10.33.04 Analizor pentru măsurări de constituenţi biochimici şi electroliţi

10.33.05 MRC de concentraţie pentru constituenţi biochimici şi electroliţi

Director Direcţia Te Şcf Serviciu Dezvoltare

ing. Elena KEVORCHIAN
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