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Metrolog
UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

Competenţe fundamentale

Comunicarea interactivă la locul de muncă
Lucrează în echipă
Respectarea NTSM şi PSI

Competenţe specifice

Citirea şi interpretarea schemelor tehnice
Diagnosticarea şi repararea sistemelor şi echipamentelor
Efectuarea măsurătorilor electrice / electronice de precizie
Folosirea trusei de scule
Întreţinerea şi calibrarea sistemelor şi echipamentelor electronice
Lipirea / dezlipirea manuală
Verifică şi etalonează aparate pentru măsurarea mărimilor
electromagnetice
Verifică şi etalonează aparate pentru măsurarea mărimilor
Verifică şi etalonează aparate pentru măsurarea mărimilor termice
Verifică şi etalonează mijloace de automatizări

Comunicarea interactivă la locul de muncă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Comunicarea informaţiilor despre
sarcini, posibilităţi, evenimente,
instruire

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Utilizează metoda de comunicare corespunzătoare situaţiei date:
rapoarte scrise sau verbale.
1.2. Selecteaza şi utilizeaza sursele corecte de informatie.
1.3. Selecteaza şi structureaza corect informatiile acumulate.
1.4. Ascultă interlocutorul fără a-l întrerupe continuu.
1.5. Utilizează limbajul specific domeniului de activitate.
1.6. Dovedeşte capacitate de comunicare atât în situatii oficiale cât şi
neoficiale (familiare) cu persoane sau grupuri familiare sau nu.

2. Participă la discuţii în grup / echipă
pentru a obţine rezultatele
corespunzătoare

1.7. Utilizează / adresează întrebări pertinente pentru a obţine informaţii
şi clarificari suplimentare.
2.1. Răspunde solicitărilor membrilor echipei.
2.2. Participă constructiv la îndeplinirea sarcinilor echipei.
2.3. Comunica deschis parerile şi dorintele.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Lucrează în echipă

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Contribuie la definirea rolurilor
specifice ale muncii
2. Contribuie la planificarea activităţii
3. Munceşte împreună cu ceilalţi
membrii ai echipei

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Identifica membrii echipei şi rolurile lor în activitatea de grup
bazându-se pe informatii şi instructiuni despre obiectiv, cerinte de
performanta şi proceduri.
2.1. Sugestiile şi informatiile sunt furnizate într-un mod optim pentru a
contribui în planificarea activităţilor.
3.1 Sunt utilizate forme de comunicare corespunzătoare activităţii.
3.2 Unde este necesar se cere acordarea de asistenta în desfaşurarea
activităţii.
3.3 Aduce contribuţia necesară la obţinerea rezultatelor cerute.
3.4 În funcţie de specific sau de activitate munca este prestată individual
sau în grup.
3.5 Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil printr-un
proces agregat şi acceptat.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Respectarea NTSM şi PSI

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
CRITERII DE REALIZARE
1. Urmează regulile de protecţia muncii 1.1 Îşi însuşeşte legislatia şi normele de protectia muncii specifice locului
de muncă.
1.2 Efectuează lucrul în condiţii de securitate, în conformitate cu politica
companiei, legislatiei şi normelor de tehnica securitatii muncii specifice
locului de muncă.
1.3 Cunoaşte şi utilizeaza corect echipamentul şi instrumentarul de
protecţie din dotare, în conformitate cu reglementările locale.
1.4 Întretine şi pastreaza echipamentul de protectie în conformitate cu
procedura locală
1.5 Identifica simbolurile / semnalele de protectie şi le urmeaza conform
instrucţiunilor.
1.6 Efectuează toate operaţiile manuale în conformitate cu cerinţele
legislatiei, procedurilor locale şi prevederilor Comisiei Nationale de
Protecţia Muncii.
1.7 Identifică instrumentarul de urgenţă din dotare.

2. Raportează pericolele la locul de
muncă

1.8. Participa la instructajul de protectia muncii şi îşi însuşeşte corect
prevederile în vigoare, inclusiv măsurile de prim ajutor în caz de accident.
2.1 Identifica pericolele pe durata desfaşurarii activitatii şi le raporteaza
persoanei corespunzătoare, conform procedurii locului de muncă.

2.2 Verifica periodic starea echipamentelor şi a instrumentarului de
protectie şi o raporteaza persoanei corespunzatoare, conform procedurii
locului de muncă.
3. Respectă procedurile de urgenţă şi de 3.1 Semnaleaza accidentul aparut şi contacteaza imediat personalul şi
evacuare.
serviciile de urgenţă.
3.2 Întelege corect şi aplica la nevoie masurile de urgenta şi evacuare.
3.3. Acordă primul ajutor în conformitate cu procedurile de la locul de
muncă.
Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Citirea şi interpretarea schemelor tehnice

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Selectarea corectă a desenului

2. Interpretarea desenului tehnic

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Identificarea desenului conform cerinţelor documentaţiei sau
sarcinilor de efectuat.
1.2. Verifica şi valideaza versiunea corecta (cod, revizie) a desenului.
2.1. Identifică corect componentele, reperele, subansamblele de pe desen.

2.2. Recunoaşte şi interpreteaza corect simbolurile standard, specifice
domeniului de activitate
2.3. Interpreteaza corect şi urmeaza întocmai instructiunile, notele şi
marcajele de pe desen.
2.4. Identifica în conformitate cu standardele în vigoare cotele şi modul
Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Diagnosticarea şi repararea sistemelor şi echipamentelor electronice

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Localizează defectul sistemului /
echipamentului electronic

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Determina şi întelege principiile de functionare ale sistemelor /
echipamentelor folosind manualele echipamentelor, diagramele de
circuite etc.
1.2. Testeaza sistemele / echipamentele şi citeşte rapoartele de întretinere
pentru determinarea indicatorilor de defect.
1.3. Unde se poate, echipamentele defecte sunt izolate şi demontate din
sistemele electronice folosind corect instrumentele adecvate.
1.4. Echipamentele sunt verificate şi testate folosind corect tehnica şi
echipamentele de testare adecvate.

2. Repară / înlocuieşte componentele
defecte

1.5. Identifica componentele defecte şi / sau izoleaza cauza defectului.
2.1. Unde este cazul demontează componentele defecte folosind corect
instrumentele şi tehnica adecvata.
2.2. Repara / înlocuieşte componentele defecte respectând procedurile de
lucru şi procedurile standard de operare.
2.3 Montează echipamentul reparat în sistemul electronic folosind
instrumente adecvate.
2.4. Sistemele / echipamentele sunt verificate şi testate pentru a
funcţiona la parametrii nominali, folosind corect proceduri de testare

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Efectuarea măsurătorilor electrice / electronice de precizie

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Folosirea echipamentului de măsură
şi precizie

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Interpreteaza specificatiile cu acuratete conform desenelor şi
instrucţiunilor.
1.2. Selectarea echipamentului de precizie corespunzător cerinţelor.
1.3. Folosirea tehnicilor de masurare corecte şi corespunzatoare.

2. Stabilirea dispozitivului de măsură
3. Întreţinerea echipamentului de
precizie

1.4. Interpreteaza corect citirile şi masuratorile.
2.1. Stabileşte echipamentul în conformitate cu specificatiile de utilizare
ale fabricantului sau cu tehnicile de măsurare standard.
3.1. Regleaza şi întretine echipamentul de masura la parametrii ceruti
folosind specificaţiile fabricantului.
3.2. Pastreaza şi depoziteaza echipamentul utilizat conform
specificaţiilor fabricantului.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Folosirea trusei de scule

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Pregătirea sculelor / dispozitivelor
pentru lucru

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Alege sculele / dispozitivele în conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnologice sau cu sarcinile de îndeplinit

2. Utilizarea şi manevrarea sculelor /
dispozitivelor

1.2 Identifica şi marcheaza pentru a fi date la reparat sculele defecte sau
care nu prezintă siguranţă în utilizare.
2.1 Utilizarea sculelor într-o manieră corespunzătoare obţinerii
rezultatelor prevăzute în specificaţia tehnologică.
2.2.Manevrează sculele / dispozitivele respectând succesiunea operaţiilor
prevăzute în instrucţiunile tehnologice de lucru.

3. Întreţinerea curentă a sculelor /
dispozitivelor

2.3. Respecta N.T.S.M. specifice locului de munca înainte, pe durata şi
după utilizarea sculelor.
3.1. Efectuează întreţinerea curentă (menţinerea în stare de funcţionare
corectă) în conformitate cu procedurile sau reglementările în vigoare.
3.2. Depoziteaza şi pastreaza în siguranta trusa de scule conform
recomandărilor specifice locului de muncă.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Întreţinerea şi calibrarea sistemelor şi echipamentelor electronice

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Face teste de întreţinere şi teste de
rutină

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Determina şi intelege functionarea sistemelor / echipamentelor
folosind diagramele de circuite şi manualele tehnice.
1.2. Testează funcţionarea sistemelor / echipamentelor folosind
proceduri adecvate şi rezultatele le trece în raportul de întretinere.
1.3. Verifica vizual sistemele / echipamentele electronice şi
componentele acestora şi noteaza concluziile în rapoartele de întretinere.

2. Calibrează sisteme / echipamente
electronice

1.4. Toate rezultatele verificărilor sunt comparate cu parametrii ceruţi de
2.1. Izolează sistemul / echipamentul folosind procedurile de operare
standard.

3. Cuplează sistemele şi echipamentele
electronice

2.2. Calibrează sistemele / echipamentele electronice la parametrii
nominali de lucru folosind corect instrumentele şi echipamentele de
calibrare adecvate, conform procedurilor standard.
3.1. Cupleaza sistemele şi echipamentele electronice folosind corect
tehnica şi procedurile adecvate.
3.2. Verifica functionarea sistemelor şi echipamentelor electronice la
parametrii nominali folosind proceduri de testare adecvate.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Lipirea / dezlipirea manuală

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Pregătirea pentru lipire

CRITERII DE REALIZARE
1.1 Întelege şi urmeaza întocmai instructiunile şi procedura de lucru.
1.2 Identifica materialele şi sculele conform prevederilor din procedura de
lucru.

2. Lipirea cu ciocanul de lipit

1.3 Pregateşte materialele şi sculele conform prevederilor din procedura
de lucru.
2.1 Alege metoda de lipire în conformitate cu prevederile documentaţiei.

2.2 Poziţionează elementele de îmbinat în conformitate cu cerinţele
instrucţiunilor tehnologice.
2.3 Executa operatia de lipire respectând secventele operatiei şi maniera
de lucru stipulate în procedură, pentru obţinerea unor rezultate
corespunzătoare.
2.4 Îndeparteaza surplusul de material pentru evitarea puntilor şi
realizarea conexiunilor corespunzătoare instrucţiunilor de calitate.
2.5 Respecta instructiunile de protejare a componentelor contra şocului
termic la lipire şi le aplica în conformitate cu prevederile procedurii.

3. Verificarea conexiunilor prin lipire

2.6 Aplica procedurile privind manipularea şi depozitarea componentelor
3.1 Inspectează conexiunile în conformitate cu prevederile instrucţiunii
tehnologice sau procedura de lucru.
3.2 Identifica corect deficientele conexiunilor şi cauzele lor.

4. Dezlipirea

3.3. Înregistreaza şi raporteaza în conformitate cu cerintele locului de
muncă rezultatele verificării.
4.1 Alege corect metoda de dezlipire, sculele şi dispozitivele necesare în
conformitate cu procedura de lucru.
4.2 Execută dezlipirea într-o manieră corespunzătoare procedurii,
respectând secvenţele operaţiei.
4.3 Realizează operaţiile respectând N.T.S.M. specifice locului de muncă.

5. Curăţarea post-lipire

4.5. Componentele / suprafeţele dezlipite sunt curăţate de aliaj în
5.1 Identifica metoda de lucru şi materialele indicate în documentatia
tehnologică.
5.2 Efectuează operaţia în conformitate cu procedura de lucru.
Rezultatele corespund cerinţelor de calitate impuse.
5.3. Respecta instructiunea de manipulare a componentelor şi placilor
sensibile la potenţialul electrostatic.

Gama de variabile
Nu este specificată.
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Verifică şi etalonează aparate pentru măsurarea mărimilor electromagnetice

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Determină caracteristicile aparatelor

2. Stabileşte schema de verificare
metrologică şi alege aparatura etalon
aferentă conform Normelor Tehnice
Metrologice

3.Verifică şi etalonează aparatele

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Citeşte şi interpreteaza corect fişa aparatului.
1.2. Stabileşte norma tehnica de metrologie necesara verificarii şi
etalonarii, pe baza datelor din fişa aparatului.
2.1. Citeşte şi interpreteaza N.T.M. în concordanta cu caracteristicile
aparatului.
2.2. Stabileşte schema de verificare metrologica pe baza N.T.M.
2.3. Alege aparatura etalon pentru realizarea schemei ţinând cont de clasa
de precizie a aparatului.
3.1. Realizează schema de verificare metrologică conform N.T.M.,
folosind corect cunoştintele aparatura şi procedurile adecvate.
3.2. Verifică funcţionarea aparatelor folosind corect aparatura etalon
adecvata, principiile de functionare şi caracteristicile acestora.
3.3. Aplică procedurile metrologice de etalonare corespunzătoare
caracteristicilor aparatului şi înregistreaza datele obtinute.

4. Aplică norma metrologică de stat şi
completează fişa aparatului

3.4. Compară rezultatele obţinute cu normele metrologice
corespunzatoare tipului de aparat şi clasei de precizie a acestuia; preda
atelierului de reparaţii aparatele care nu corespund normelor.
4.1. Aplică norma metrologică de stat cu iniţiale proprii folosind
mijloace adecvate.
4.2. Completeaza fişa aparatului conform procedurilor metrologice
standard.
4.3. Predă aparatul cu norma metrologică aplicată conform procedurilor
interne.

Gama de variabile
activitatea se desfăşoară în laborator şi este strict individuală întrucât prevede marca metrologică de stat, care
este individuală şi netransmisibilă. Prin aparate de măsură a mărimilor electromagnetice se înţeleg mijloacele de
măsurare a intensităţii şi tensiunii.
în domeniul mijloacelor de măsurare a intensităţii intră: transformatoare de curent, şunturi simple şi multiple,
ampermetre analogice de curent continuu şi alternativ, punţi ţomson, punţi Wheastone.
în domeniul mijloacelor de măsurare a tensiunii intră: transformatoare de tensiune, voltmetre analogice de curent
continuu şi alternativ, kilovoltmetre, contoare, pH-metre.
aparatura de măsură şi control este etalonată de Institutul Naţional de Metrologie. Marca Metrologică este
eliberată de Inspecţia Interjudeţeană de Metrologie în baza testărilor periodice.
munca se desfăşoară în condiţii de siguranţa cu respectarea N.T.M. specifice fiecărui mijloc de măsurare şi
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Verifică şi etalonează aparate pentru măsurarea mărimilor mecanice

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Determină caracteristicile aparatelor

2. Stabileşte schema de verificare
metrologică şi alege aparatura etalon
aferentă conform Normelor Tehnice
Metrologice

3.Verifică şi etalonează aparatele

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Citeşte şi interpreteaza corect fişa aparatului.
1.2. Stabileşte norma tehnica de metrologie necesara verificarii şi
etalonarii, pe baza datelor din fişa aparatului.
2.1. Citeşte şi interpreteaza N.T.M. în concordanta cu caracteristicile
aparatului.
2.2. Stabileşte schema de verificare metrologica pe baza N.T.M.
2.3. Alege aparatura etalon pentru realizarea schemei ţinând cont de clasa
de precizie a aparatului.
3.1. Realizează schema de verificare metrologică conform N.T.M.,
folosind corect cunoştintele aparatura şi procedurile adecvate.
3.2. Verifică funcţionarea aparatelor folosind corect aparatura etalon
adecvata, principiile de functionare şi caracteristicile acestora.
3.3. Aplică procedurile metrologice de etalonare corespunzătoare
caracteristicilor aparatului şi înregistreaza datele obtinute.

4.Aplică norma metrologică de stat şi
completează fişa aparatului

3.4. Compară rezultatele obţinute cu normele metrologice
corespunzatoare tipului de aparat şi clasei de precizie a acestuia; preda
atelierului de reparaţii aparatele care nu corespund normelor.
4.1. Aplică norma metrologica de stat cu iniţiale proprii folosind
mijloace adecvate.
4.2. Completeaza fişa aparatului conform procedurilor metrologice
standard.
4.3. Predă aparatul cu norma metrologică aplicată conform procedurilor
interne.

Gama de variabile
activitatea se desfăşoară în laborator şi este strict individuală întrucât prevede marca metrologică de stat, care
este individuală şi netransmisibilă. Prin aparate de măsură a mărimilor mecanice se înţelege: mijloacele de
măsurare din domeniul maselor şi presiunilor.
în domeniul mase intră următoarele mijloace de măsură: greutăţi, balanţe automate, balanţe semiautomate, celule
de cântărit, balanţe analitice, bascule automate, bascule semiautomate.
în domeniul presiuni intră următoarele mijloace de măsurare : manometre, vacuummetre, mano-vacuummetre,
debitmetre de masă şi volum, debitmetre electromagnetice cu turbina sau ultrasunete.
aparatura de măsură şi control este etalonată de Institutul Naţional de Metrologie. Marca Metrologică este
eliberată de Inspecţia Interjudeţeană de Metrologie în baza testărilor periodice.
munca se desfăşoară în condiţii de siguranţă cu respectarea N.T.M. specifice fiecărui mijloc de măsurare şi
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Verifică şi etalonează aparate pentru măsurarea mărimilor termice

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Determină caracteristicile aparatelor

2. Stabileşte schema de verificare
metrologică şi alege aparatura etalon
aferentă conform Normelor Tehnice
Metrologice

3.Verifică şi etalonează aparatele

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Citeşte şi interpreteaza corect fişa aparatului.
1.2. Stabileşte norma tehnica de metrologie necesara verificarii şi
etalonarii, pe baza datelor din fişa aparatului.
2.1. Citeşte şi interpreteaza N.T.M. în concordanta cu caracteristicile
aparatului.
2.2. Stabileşte schema de verificare metrologica pe baza N.T.M.
2.3. Alege aparatura etalon pentru realizarea schemei ţinând cont de clasa
de precizie a aparatului.
3.1. Realizează schema de verificare metrologică conform N.T.M.,
folosind corect cunoştintele aparatura şi procedurile adecvate.
3.2. Verifică funcţionarea aparatelor folosind corect aparatura etalon
adecvata, principiile de functionare şi caracteristicile acestora.
3.3. Aplică procedurile metrologice de etalonare corespunzătoare
caracteristicilor aparatului şi înregistreaza datele obtinute.

4. Aplică norma metrologică de stat şi
completează fişa aparatului

3.4. Compară rezultatele obţinute cu normele metrologice
corespunzatoare tipului de aparat şi clasei de precizie a acestuia; preda
atelierului de reparaţii aparatele care nu corespund normelor.
4.1. Aplică norma metrologică de stat cu iniţiale proprii folosind
mijloace adecvate.
4.2. Completeaza fişa aparatului conform procedurilor metrologice
standard.
4.3. Predă aparatul cu norma metrologică aplicată conform procedurilor
interne.

Gama de variabile
activitatea se desfăşoară în laborator şi este strict individuală întrucât prevede marca metrologică de stat, care
este individuală şi netransmisibilă. Prin aparate de măsură a mărimilor termice se înţeleg mijloace de măsurare ce
convertesc variaţiile de temperatura în o mărime electrică sau de deplasare. În domeniul mărimi termice intră
următoarele mijloace de măsurare: termometre de sticlă sau metalice, termorezistenţe, termocupluri, pirometre şi
traductoare de temperatura altele decât termorezistenţe şi termocupluri.
aparatura de măsură şi control este etalonată de Institutul Naţional de Metrologie. Marca Metrologică este
eliberată de Inspecţia Interjudeţeană de Metrologie în baza testărilor periodice.
munca se desfăşoară în condiţii de siguranţă cu respectarea N.T.M. specifice fiecărui mijloc de măsurare şi
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.
_

Verifică şi etalonează mijloace de automatizări

Nu este specificată descrierea unităţii
ELEMENTE DE COMPETENŢĂ
1. Determină caracteristicile aparatelor

2. Stabileşte schema de verificare
metrologică şi alege aparatura etalon
aferentă conform Normelor Tehnice
Metrologice

3.Verifică şi etalonează aparatele

CRITERII DE REALIZARE
1.1. Citeşte şi interpreteaza corect fişa aparatului.
1.2. Stabileşte norma tehnica de metrologie necesara verificarii şi
etalonarii, pe baza datelor din fişa aparatului.
2.1. Citeşte şi interpreteaza N.T.M. în concordanta cu caracteristicile
aparatului.
2.2. Stabileşte schema de verificare metrologica pe baza N.T.M.
2.3. Alege aparatura etalon pentru realizarea schemei ţinând cont de clasa
de precizie a aparatului.
3.1. Realizează schema de verificare metrologică conform N.T.M.,
folosind corect cunoştintele aparatura şi procedurile adecvate.
3.2. Verifică funcţionarea aparatelor folosind corect aparatura etalon
adecvata, principiile de functionare şi caracteristicile acestora.
3.3. Aplică procedurile metrologice de etalonare corespunzătoare
caracteristicilor aparatului şi înregistreaza datele obtinute.

4. Aplică norma metrologică de stat şi
completează fişa aparatului

3.4. Compară rezultatele obţinute cu normele metrologice
corespunzatoare tipului de aparat şi clasei de precizie a acestuia; preda
atelierului de reparaţii aparatele care nu corespund normelor.
4.1. Aplică norma metrologică de stat cu iniţiale proprii folosind
mijloace adecvate.
4.2. Completeaza fişa aparatului conform procedurilor metrologice
standard.
4.3. Predă aparatul cu norma metrologică aplicată conform procedurilor
interne.

Gama de variabile
activitatea se desfăşoară în laborator şi este strict individuală întrucât prevede marca metrologică de stat, care
este individuală şi netransmisibilă. Prin mijloace de automatizare cu funcţii de măsurare se înţeleg mijloacele de
măsurare care intră în componenţa buclelor de măsură şi reglare automată. În domeniul mijloace de automatizare
intră: surse de alimentare şi conversie, sesizori de limita, regulatoare, contoare electronice, extractoare de
rădăcina pătrată, convertoare logice, adaptoare pentru temperatura, înregistratoare.
aparatura de măsură şi control este etalonată de Institutul Naţional de Metrologie. Marca Metrologica este
eliberată de Inspecţia Interjudeţeană de Metrologie în baza testărilor periodice.
munca se desfăşoară în condiţii de siguranţă cu respectarea N.T.M. specifice fiecărui mijloc de măsurare şi
Ghid pentru evaluare
Nu este specificat.

