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1. ზოგადი ინფორმაცია
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო საქმიანობას
ახორციელებს ორი ძირითადი მიმართულებით: სტანდარტიზაცია და მეტროლოგია.
სტანდარტების დეპარტამენტი წარმოადგენს სააგენტოს სტრუქტურულ ერთეულს და
აერთიანებს

სამ

სამსახურს,

მათ

შორის:

სტანდარტიზაციის

სამსახური

-

პასუხისმგებელია სტანდარტების ტექნიკური კომიტეტის საქმიანობის მართვაზე და
ასევე საქართველოს სტანდარტების პროექტების შესაბამისი ფორმით მომზადებაზე;
სტანდარტების რეესტრის სამსახური - პასუხისმგებელია საქართველოს სტანდარტების
რეესტრის წარმოებასა და სტანდარტების საქართველოს ტერიტორიაზე გავრცელებაზე;
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის საინფორმაციო ცენტრი - პასუხისმგებელია მსოფლიო
სავაჭრო ორგანიზაციასთან კომუნიკაციაზე, შესაბამისი ნოტიფიკაციების მომზადებასა
და გაგზავნაზე.
სააგენტოს ერთ-ერთ ძირითად სტრუქტურულ ერთეულს წარმოადგენს მეტროლოგიის
ინსტიტუტი, რომელშიც თავის მხრივ, შედის შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები:
ა) ეტალონური განყოფილებები გაზომვების სფეროების მიმართულებით:


გეომეტრიული გაზომვების ეტალონური განყოფილება;



ელექტრული გაზომვების ეტალონური განყოფილება;



მასისა და მასასთან დაკავშირებული სიდიდეების ეტალონური განყოფილება;



მექანიკური გაზომვების ეტალონური განყოფილება;



რადიაციული მეტროლოგიის ეტალონური განყოფილება;



რადიოფიზიკის, ოპტიკისა და აკუსტიკის ეტალონური განყოფილება;



ფიზიკურ-ქიმიური ეტალონური განყოფილება.

ეტალონური განყოფილებების ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს ეტალონური ბაზის
მოვლა, განვითარება, საერთაშორისო შედარებებში მონაწილეობა, ასევე გაზომვის
საშუალებების დაკალიბრების, დამოწმების, საექსპერტო გაზომვების სამუშაოების
შესრულება.
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ბ) გაზომვის საშუალებების რეესტრისა და ლეგალიზაციის სამსახური, რომლის
ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს დაკანონებული გაზომვის საშუალებების ტიპის
დამტკიცების, აღიარების, რეგისტრაციის და პირველადი დამოწმების აღიარების
სამუშაოების განხორციელება, ეროვნული ეტალონების და დაკანონებული გაზომვის
საშუალებების ტიპის რეესტრის წარმოება და რეესტრში არსებული ინფორმაციის
საჯაროობის უზრუნველყოფა;
სააგენტო, როგორც ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ინსტიტუცია აქტიურადაა ჩართული საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და
ყოვლისმომცველი
შესაბამის

თავისუფალი

სფეროებში:

ვაჭრობაში

ვაჭრობის

სივრცის

ტექნიკური

(DCFTA)

ბარიერები

და

მოლაპარაკებების
სანიტარული

და

ფიტოსანიტარული ღონისძიებები.

სააგენტოს ძირითადი პრიორიტეტებია: მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის შესახებ
ცნობადობის

ამაღლება,

საქმიანობის

გამჭვირვალობა,

სააგენტოს

სერვისებზე

ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კერძო და საჯარო სექტორთან ეფექტური კომუნიკაცია.
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2. სააგენტოს ინფრასტრუქტურის განახლება
 სააგენტოში

მიმდინარეობს

ევროკავშრის მიერ დაფინანსებული
პროგრამის,

ყოვლისმომცველი

ინსტიტუციური განვითარება CIB
(comprehensive Institutional Building),
პირველი

ეტაპი.

დასრულების

ეტაპზეა სარემონტო სამუშაოები ლაბორატორიული

და

ადმინისტრაციული ფართის, ასევე
საინჟინრო

სისტემების

რემონტი.

2014 წლის ნოემბრის თვეში CIB
პროგრამის

პირველი

ეტაპის

საგრანტო კონტრაქტს გაუგრძელდა
ვადა 2015 წლის 3 ივნისამდე.
 2014

წლის

დასრულდა
სახელმწიფო

დეკემბერში
სააგენტოსათვის
ასიგნებების

ფარგლებში გამოყოფილი თანხის
(300 000 ლარი) გათვალისწინებული
სარემონტო

სამუშაოები.

შესრულებულ

სამუშაოების

ექსპერტიზა ჩატარებულია ლევან
სამხარაულის

სასამათლო

ექსპერზის ბიუროს მიერ.
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3. სტანდარტიზაცია
2014

წლის

განმავლობაში

სააგენტოს

ვებ-გვერდზე

განთავსდა

ინფორმაცია

სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების საქმიანობის, შემადგენლობის, მისი
წევრებისა და კომიტეტების მიერ განხილული სტანდარტების პროექტების შესახებ.
სააგენტოს

გენერალური

შესაბამისად

და

დირექტორის

სტანდარტების

განკარგულების

ბაზის

განახლების

სტანდარტების რეესტრიდან ამოღებულ იქნა 368

(№60;

№61;

მიზნით,

№62;

№66)

საქართველოს

სტანდარტი, აქედან 257- ენ

სტანდარტი (მიმღები ორგანიზაციის მიერ გაუქმებული), 74 - რუსეთის ფედერაციის
სტანდარტი (გოსტ რ), 31- რუსეთის ფედერაციის სტანდარტი (ოსტ, ტუ), 6 -სახანძრო
უსაფრთხოების ნორმა.
სტანდარტების

საერთაშორისო

ორგანიზაციის

(ISO)

სამდივნოსა

და

სააგენტოს

თანამშრომლობით შეიქმნა ISO-ს ახალი ონლაინ მაღაზია, როელიც განთავსებულია
სააგენტოს ვებგვერდზე, http://geostm.isolutions.iso.org/geostm.
ონლაინ მაღაზიის მეშვეობით შესაძლებელია ნებისმიერი ISO-ს სტანდარტის, მოძიება
და შეძენა, მაღაზიის საშუალებით ასევე შესაძლებელია:


სტანდარტების ონლაინ - კოლექციის

ყოველთვიური, ან ყოველწლიური

გამოწერა;


მომხმარებელზე სტანდარტების ჯგუფური პაკეტების შეძენა;



სტანდარტის შინაარსის გადახედვა მის შეძენამდე;



შეძენილი სტანდარტის ჩამოტვირთვა სხვადასხვა ელექტრონულ ფორმატში;



ელექტრონული ფოსტით სტანდარტის შესახებ ახალი ინფორმაციის მიღება;

ამასთან, სააგენტოს საიტიდან ISO-ს სტანდარტების შეძენა შესაძლებელია ეროვნულ
ვალუტაში (ლარში), რაც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს დაზოგოს ვალუტის
კონვერტაციის დანახარჯები.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან შეთანხმებით
საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში შეიქმნა
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტები:
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(ტკ 4) „ტურიზმი და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები"და

 (ტკ-5) „მშენებლობისა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“.
2014 წლის განმავლობაში ტკ-4-ის გადაწყვეტილებით სააგენტოს მიერ ქართულ ენაზე
ითარგმნა და საქართველოს სტანდარტად მისაღებად მომზადდა საერთაშორისო
სტანდარტი ISO 18513 “Tourism services - Hotels and other typesof tourism accommodationTerminology“/ტურისტული მომსახურება-სასტუმროები და ტურისტული ადგილები ტერმინოლოგია.
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სააგენტოს მიერ მოხდა საქართველოს
სტანდარტის (სსტ 80/პროექტი:2014) „წყალი ნატურალური მინერალური „ლიკანი“
ტექნიკური პირობები“ პროექტის შემუშავება. სტანდარტის პროექტი მსოფლიო სავაჭრო
ორგანიზაციის

„ვაჭრობაში

ტექნიკური

ბარიერების

შესახებ“

შეთანხმების

„კეთილსინდისიერი პრაქტიკის კოდექსის“ შესაბამისად, განხილვისათვის გამოქვეყნდა
სააგენტოს ვებ-გვერდზე და ასევე გადაეცა შესაბამის კომიტეტს.
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ-1) „ელექტროტექნიკური კომიტეტი“
გადაწყვეტილების საფუზველზე, სააგენტოს მიერ ქართულ ენაზე ითარგმნა და
საქართველოს სტანდარტად მისაღებად მომზადდა საერთაშორისო ელექტროტექნიკური
კომისიის სტანდარტი IEC 60050-601 Ed. 1.0 „International Electrotechnical Vocabulary.
Chapter 601: Generation, transmission and distribution of electricity – General“/საერთაშორისო
ელექტროტექნიკური ლექსიკონი - განყოფილება 601:ელექტროენერგიის გენერაცია,
გადაცემა და დისტრიბუცია. ზოგადი.
ტკ 1-ის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, სააგენტოს მიერ მომზადდა და
საქართველოს სტანდარტად მიღებულ იქნა საერთაშორისო სტანდარტის ისო 14532:2014
,,ბუნებრივი გაზი - ლექსიკონი“ ქართულენოვანი ვერსია.
სურსათის
სფეროში
სტანდარტიზაციის
ტექნიკური
კომიტეტის
ტკ
3-ის
გადაწყვეტილებით სააგენტომ განახორციელა შემდეგი სტანდარტების ქართულ ენაზე
თარგმნა:
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1. ISO 4833-1:2013 “სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - მიკროორგანიზმების
დათვლის ჰორიზონტალური მეთოდი- ნაწილი 1: კოლონიების დათვლა
ფინჯანზე დათესვით 30°-C-ზე”;
2. ISO 4833-2:201 “სასურსათო ჯაჭვის მიკრობიოლოგია-მიკროორგანიზმების
დათვლის

ჰორიზონტალური

მეთოდი-ნაწილი

2: კოლონიების

დათვლა

ფინჯანზე ზედაპირული დათესვით 30°-C-ზე”;
3. ISO

7218:2007/Amd

1:2013

“სურსათისა

და

ცხოველთა

საკვების

მიკრობიოლოგია-მიკრობიოლოგიური კვლევის სახელმძღვანელო და ზოგადი
მოთხოვნები”;
4. ISO/TS 22002-1:2009 “მოსამზადებელი პროგრამები სურსათის უვნებლობაზენაწილი 1: სურსათის წარმოება”;
5. ISO/TS 22002-2:2013 “მოსამზადებელი პროგრამა სურსათის უვნებლობაზენაწილი 2: საზოგადოებრივი კვება”.
აღნიშნულ სტანდარტებს ასევე ჩაუტარდა ენობრივი ექსპერტიზა და გადაეცა კომიტეტს
განსახილველად.
სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტის (ტკ 2) „მენეჯმენტი და შესაბამისობის
შეფასება“ გადაწყვეტილების საფუძველზე საქართველოს სტანდარტებად მიღებულ იქნა
შემდეგი საერთაშორისო სტანდარტების ქართულენოვანი ვერსიები:


ისო/იეკ 17024:2012 „შესაბამისობის შეფასება-ზოგადი მოთხოვნები პერსონალის
სერთიფიკაციის ორგანოების მიმართ“;



ისო/იეკ 17065:2012 „შესაბამისობის შეფასება-ზოგადი მოთხოვნები პროდუქციის,
პროცესებისა და მომსახურების სერტიფიკაციის ორგანოების მიმართ“;



ისო 17021:2011 „შესაბამისობის შეფასება-მოთხოვნები ორგანოებისათვის,
რომლებიც
ახორციელებენ
მენეჯმენტის
სისტემების
აუდიტსა
და
სერტიფიკაციას“.

მსოფლიო

სავაჭრო

შეთანხმების“

ორგანიზაციის

„ვაჭრობაში

ტექნიკური

ბარიერების

შესახებ

დანართი 3-ის „სტანდარტების მოზადების, მიღებისა და გამოყენების

კეთილსინდისიერი პრაქტიკის კოდექსის“ შესაბამისად, სააგენტოში შემუშავდა და
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სააგენტოს გენერალური დირექტორის განკარგულებით დამტკიცდა საქართველოს
სტანდარტები პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა სულ 952 სტანდარტის მიღებას,
აქედან

საქართველოს

სტანდარტად

სულ

დარეგისტრირდა

893

საერთაშორისო/რეგიონალური სტანდარტი, 49 სტანდარტი გადატანილ იქნა 2015 წლის
სტანდარტების

პროგრამაში,

ხოლო

დარჩენილი

10

სტანდარტი

კი

პროგრამის

იმპლემენტაციის განმავლობაში გაუქმებულ იქნა მიმღები ორგანიზაციის მიერ.
მსოფლიო

სავაჭრო

ორგანიზაციის

სამდივნოში

გაიგზავნა
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ნოტიფიკაცია,

საქართველოში მიღებული ტექნიკური რეგლამენტების შესახებ, ხოლო მსოფლიო
სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მოთხოვნის საფუძველზე გაიგზავნა 33
ნოტიფიცირებული ტექნიკური რეგლამენტის სრული ტექსტი.

2014 წლის 12 თვის განმავლობაში საქართველოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის
(WTO/TBT) ეროვნული საინფორმაციო ცენტრის მიერ საქართველოს სხვადასხვა
სახელმწიფო უწყებაში, კომპეტენციის შესაბამისად, ინფორმაციისათვის გაიგზავნა
მსოფლიო
ტექნიკური

სავაჭრო

ორგანიზაციის

რეგლამენტების,

წევრი

ქვეყნების

სტანდარტებისა

და

მიერ

მიღებული/მისაღები

შესაბამისობის

შეფასების

პროცედურების პროექტების შესახებ 623 ნოტიფიკაცია (იხ. დიაგრამა 1).
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დიაგრამა1.

სულ: 623 ცალი

 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ სულ
დარეგისტრირდა 1004 სტანდარტი (დიაგრამა 2), მათ შორის:
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 სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი)-349;
 სსტ ენ(ევროპული სტანდარტი) –344;
 სსტ ეტსი ენ - (ევროპის ტელეკომუნიკაციების ინსტიტუტის სტანდარტი) - 41;
 სსტ დსტუ (უკრაინის სახელმწიფო სტანდარტი) -1;
 სსტ ასმე- (ამერიკის ინჟინერ-მექანიკოსთა ასოციაციის სტანდარტი)-10;
 სსტ დინ- (გერმანიის სტანდარტიზაციის ინსტიტუტის სტანდარტი) -2;
 სსტ დინ ენ-(გერმანიის სტანდარტიზაციის ინსტიტუტის სტანდარტი)-2;
 სსტ იეკ - (საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის ტანდარტი) -175;
 სსტ აპი ( ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტის სტანდარტი) – 4;
 სსტ

ანსი

აპი

(ამერიკის

სტანდარტიზაციის

ეროვნული

ინსტიტუტის

სტანდარტი)- 1;
 სსტ ოიმლ-(საკანონმდდებლო მეტროლოგიის ორგანიზაციის სტანდარტი)-1;
 სსტ

სენ

სახელმძღვანელო–(ევროპის

სტანდარტიზაციის

ორგანიზაციის

სახელმძღვანელო) -14;
 სსტ

სენ

ტს(ევროპის

სტანდარტიზაციის

ორგანიზაციის

ტექნიკური

სპეციფიკაცია) - 8;
 სსტ

სენ ისო/ტს (ევროპის სტანდარტიზაციის

ორგანიზაციისა ტექნიკური

სპეციფიკაცია) – 2;
 სსტ სენ ტრ (ევროპის სტანდარტიზაციის ორგანიზაციის ტექნიკური ანგარიში) 3;
 სსტ უპუ (უნივერსალური საფოსტო კავშირი) – 45;
 სსტ აჰრი (ამერიკის შეერთებული შტატების ჰაერის კონდიცირების, გათბობისა
და გაცივების ინსტიტუტი) - 1;
 სსტ ოიმლ რ (საკანონმდებლო მეტროლოგიის ორგანიზაცია)- 1.
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დიაგრამა 2.

სულ: 1004 ცალი

2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით სტანდარტების დეპარტამენტის მიერ სულ
გაცემულია 296 სტანდარტი (დაიგრამა 3), მათ შორის:
 სსტ ისო (საერთაშორისო სტანდარტი) – 152,
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 სსტ იეკ (საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის ტანდარტი) - 3,
 სსტ ენ (ევროპული სტანდარტი)- 11,
 სსტ ეტსი ენ - (ევროპის ტელეკომუნიკაციების ინსტიტუტის სტანდარტი) - 38;
 რსტ (რესპუბლიკური სტანდარტი) -13;
 სსტ (საქართველოს სტანდარტი) – 11,
 გოსტ (სახელმწიფოთაშორისი სტანდარტი) –45,
 სსტ დსტუ (უკრაინის სახელმწიფო სტანდარტი) -1,
 სსტ დინ ენ-(გერმანიის სტანდარტიზაციის ინსტიტუტის სტანდარტი)-3,
 სსტ აპი (ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტის სტანდარტი) – 4;
 სსტ

ანსი

აპი(ამერიკის

სტანდარტიზაციის

ეროვნული

ინსტიტუტის

სტანდარტი)-1;
 სსტ ასმე- (ამერიკის ინჟინერ-მექანიკოსთა ასოციაციის სტანდარტი)-10;
 სსტ დინ- (გერმანიის სტანდარტიზაციის ინსტიტუტის სტანდარტი) -1.
 დამოწმების მეთოდიკა - 1;
 სსტ აჰრი (ამერიკის შეერთებული შტატების ჰაერის კონდიცირების, გათბობისა
და გაცივების ინსტიტუტი) - 1;
 სსტ ოიმლ რ (საკანონმდებლო მეტროლოგიის ორგანიზაცია) - 1;
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დიაგრამა 3.

სულ: 296 ცალი
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4. მეტროლოგია
4.1 საერთაშორისო აღიარება მეტროლოგიაში

 საქართველოს

სტანდარტების

და

მეტროლოგიის სააგენტოს მეტროლოგიის
ინსტიტუტის სამმა ლაბორატორიამ: მასა,
ტემპერატურა და ელექტროგაზომვების
ლაბორატორი,

წარმატებით

გაიარა

საერთაშორისო შემოწმება.


აღნიშნული შეომწმება ჩატარდა 2013

წლის 15-17 ოქტომბერს მეტროლოგიის
რეგიონალური ორგანიზაციის (COOMET)
ექსპერტების

მიერ.

ლაბორატორიამ

სამივე

წარმატებით

გაიარა

შემოწმება.
 2014 წლის 11 თებერვალს COOMET–ის
ხარისხის
კომიტეტის
სააგენტოში
სისტემის

ფორუმის
მიერ

ტექნიკური

აღიარებულ

ხარისხის
დანერგვა

იქნა

მენეჯმენტის
ISO/IEC

17025

საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად
და

გაცემულ

იქნა

აღიარების

სერტიფიკატი (QSF – R32).
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 2014

წლის

მარტის

სააგენტოს

თვეში

მეტროლოგიის

ინსტიტუტის დაკალიბრების და
გაზომვის

შესაძლებლობები

(CMC) ტემპერატურის სფეროში
გამოქვეყნდა ზომისა და წონის
საერთაშორისო ბიუროს (BIPM)
მონაცემთა ბაზაში
http://www.bipm.org/exalead_kcdb/exa_k
cdb.jsp?_p=AppC&_q=Georgia&x=0&y=
0.,

რაც ნიშნავს აღნიშნულ სფეროში საგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის მიერ
გაცემული დაკალიბრების და გაზომვების სერტიფიკატების საერთაშორისო აღიარებას

 ზომისა და წონის საერთაშორისო ბიუროს BIPM მიერ
სააგენტოს მიეცა უფლება ტემეპრატურული გაზომვების
სფეროში

CMC

(გაზომვისა

და

დაკალიბრების

შესაძლებლლობები) მონაცემებით დაფარულ სფეროებში
გაცემულ დაკალიბრებისა და გაზომვის სერტიფიკატებზე
დაიტანილ იქნეს ურთიერთაღიარების შეთანხების (CIPM
MRA) ლოგო.
 ელექტრობისა და მასისი გაზომვის სფეროში სააგენტოს გაზომვისა და დაკალიბრების
შესაძლებლობები განხლვის ეტაპზეა.
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4.2 პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები


CIB პროგრამის პირველი ეტაპის ფარგლებში სააგენტოში

ა.წ. 15-19 სექტემბერს ჩატარდა სასწავლო კურსი ხარისხის
აუდიტორებისათვის „აუდიტის ხარისხის სისტემა“ და 22-26
სექტემბერს ხარისხის სისტემის მენეჯერებისა და მთვარი
აუდიტორებისათვის „მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდები
და მოდელები“. ტრეინინგი ჩატარდა უკრაინის „DQS“
ორგანიზაციის მიერ, რომელიც არის ევროპის ხარისხის
ორგანიზაციის „EOQ“ წევრი. 1-2 ოქტომბერს ჩატარდა
სასერტიფიკაციო გამოცდები. სააგენტოს სპეციალისტებმა
გაიარეს ყველა ჩატარებული მოდული, როგორც თეორიულ,
ასევე პრაქტიკულ ნაწილებში.
ინსტიტუტის
შესაბამისი

სპეციალისტებმა
გამოცდები,

ევროპული

რის

ორგანიზაციის

სერტიფიკატები,

რაც

სააგენტოს მეტროლოგიის
წარმატებით

ჩააბარეს

საფუძველზეც
მიერ

მიიღეს

აღაირებული

უზრუნველყოფს

სააგენტოს

მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური განყოფილების
სპეციალისტების კვალიფიკაციისა და კომპეტენტურობას
ხარისხის მენეჯმენტის სფეროში.
აღნიშნული წარმატება ხელს შეუწყობს როგორც სააგენტოს და

მეტროლოგიის

ინსტიტუტის განვითარებას, ასევე შესაბამისი კვალიფიციური პერსონალის არსებობა
საშუალებას მისცემს ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის სხვა

ინსტიტუციებს

ისარგებლონ მათი მომსახურებით (მაგ. აკრედიტაციის ცენტრის მიერ - ტექნიკური
ექსპერტებისა და შემფასებლების სახით). ასევე შესაძლოა საერთაშორისო დონეზე
მეტროლოგის

რეგიონალური

ორგანიზაციის

COOMET-ის

საქმიანობაში

მათი

ჩართულობის გაზრდა, ექსპერტებისა და ტექნიკური შემფასებლების სახით.
 COOMET-ის

ეგიდით

მონაწილეობის

შემდეგ

მსგავსი

სემინარებში

სააგენტოს

და

ტრეინინგებში

წარმომადგენლებს

წარმატებული

შესაძლებლობა

მიეცათ
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მონაწილეობა მიიღონ COOMET-ის წევრი მეტროლოგიის ინსტიტუტების თანასწორთა
შეფასებებში (peer review), როგორც აუდიტორების ასევე ტექნიკური ექსპერტების სახით.
 სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის მექანიკის, მასისა და რადიოფიზიკის
ეტალონური განყოფილების ახალაგაზრდა სეპციალისტებმა გაირეს აკრედიტაციის
ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი “ძირითადი სასწავლო კურსი საკ-ს ახალი
შემფასებელებისათვის”;


რეგიონალური პროექტის, „ხარისხის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება სამხრეთ

კავკასიის ქვეყნებში სურსათის უვნებლობაზე აქცენტით“ ფარგლებში სააგენტოს
მეტროლოგიის ინსტიტუტის სამმა სპეციალისტმა 24-28 ნოემბერს გაიარა სასწავლო
კურსი ზოგად მეტროლოგიაში გერმანიის საკალიბრო ცენტრში ZMK-ში.
 “საქართველოს

ხარისხის

ინფრასტრუქტურის

მხარდაჭერა

მეტროლოგიაზე

განსაკუთრებული აქცენტით“ ორმხრივი ქართულ გერმანული პროექტის ფარგლებში
სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ელექტროგაზომვების (17 - 21 მარტი) და მასის
(17 - 20 მარტი) ეტალონური განყოფილებების პერსონალს ჩაუტარდა ტრეინინგი
გერმანელი ექსპერტების მიერ.
 მექანიკის ეტალონური განყოფილების სპეციალისტმა გაიარა ტრეინინგი თურქეთის
მეტროლოგიის ინსტიტუტში ტენიანობის სფეროში გაზომვებისა და დაკალიბრების
საკითხებზე (Humidity Metrology) 23-26 სექტემბერს.
 მასის ეტლანური განყოფილების თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს ევრო–აზიის
რეგიონალური ორგანიზაციის (COOMET) ტექნიკური კომიტეტის „მასა და მასთან
დაკავშირებული სიდიდეები“–ს შეკრებაში; აღნიშნულ შეხვედრაზე განხილულ იქნა
მასისი სფეროში ჩატარებული ორმხრივი ქართულ-გერმანული შედარებების შედეგები.
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4.3 მიკვლევადობის უზრუნველყოფა, საერთაშორისო შედარებები

 სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონებისა და გაზომვის საშუალებების
მიკვლევადობის უზრუნველსაყოფად სააგენტოს ეტალონური და სანუმუშო გაზომვის
საშუალებები

დაკალიბრდა

ჩეხეთისა

და

უკრაინის

მეტროლოგიის

ეროვნულ

ინსტიტუტებში.
№

შედარე
ბის. №

დასახელება/აღწერა

სფერო

პილოტი ლაბორატორია

სტატუსი

დასრულებული
1.

571/GE/12

წინაღობის კოჭების დამატებითი

ელექტრობა

GEOSTM-საქართველო

შესრულებული და

შედარება 10 Ohm და 100 kOhm

და

(პილოტი) (მანანა გელოვანი)

გამოქვეყნებულია

მაგნეტიზმი

PTB- გერმანია (ბერნდ
შუმახერი)

მიმდინარე
2.

581/GE/12

PTB – გერმანია ,

50 მგ, 10 გ და 1 კგ ნომინალური

მასა და

მნიშვნელობის მასის ეტალონების

დაკავშირებ

დამატებითი შედარება

ული

GEOSTM – საქართველო

სიდიდეები

(პილოტი)

გაზომვები
დამთავრებულია
საბოლოო ანგარიში
შეთანხმებულია
კოომეტის
ფარგლებში და
მიწოდებულია
საბოლოო
შეთანხმებისთვის

3.

546/UA/11

საკვანძო შედარება კილოგრამის

მასა და

ჯერადი და წილობრივი

დაკავშირებ

ერთეულების სფეროში

ული

NSC “IM” – უკრაინა

მიმდინარეობს

KazInMetr – ყაზახეთი

გაზომვები

სიდიდეები
4.

4528/KZ/11

კილოგრამის ჯერადი და

მასა და

წილობრივი ერთეულების

დაკავშირებ

დამთავრებულია,

საპილოტო შედარება

ული

დაკალიბრების

სიდიდეები

ოქმი გაგზავნილია
პილოტურ
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ლაბორატორიაში
5.

604/RU/13

დამატებითი შედარებები

ელექტრობა

VNIIMS (პილოტი), CMI -

მიმდინარეობს

ეტალონური გამზომი სისტემების

და

ჩეზეთის მეტროლოგიის

ოქმის შედგენა

ელექტრიკული ტევადობისა და

მაგნეტიზმი

ინსტიტუტი (ჩეხეთი)

(პირველი

დიექლექტრიკული დანაკარგების

საფეხური); გაზომვ

კუთხის ცვლადი დენის ძაბვაზე

ები დაწყებულია.

სამრეწველო სიხშირის

მიმდინარეობს

დიაპაზონში 1-დან 150 kV-მდე.

ოქმის შედგენა

ტევადობა: 44 pF, 100 pF, 314 pF,

(მეორე საფეხური)

1000 pF, სიხშირე: 50 Hz
6.

624/GE/13

ელექტრული წინაღობის

ელექტრობა

ეტალონების შედარებები 100 Ω და
100 kΩ

და
მაგნეტიზმი

GEOSTM,
საქართველო (პილოტი),
VNIIM (რუსეთი), BELGIM
(ბელორუსია), AZSTAND

შეთანხმებულია.
მიმდინარეობს
ტექნიკური ოქმის
შედგება

(აზერბაიჯანი), IMBIH
(ბოსნია და ჰერცეგოვინა),
INIMET (კუბა), KazInMetr
(ყაზახეთი), VMT/FTMC
(ლატვია), INM (მოლდოვა),
MASM (მოლღოლეთი).

7.

8.

642/MD/14

655/RU/15

დაგეგმილი

შედარებები პლატინის წინაღობის

თერმომეტრია

NISM (მოლდოვა) -

სამრეწველო თერმომეტრების

და თერმული

კოორდინატორი

დაკალიბრების გაზომვებში

ფიზიკა

პილოტური შედარებები ფოსფატის

ფიზიკური

VNIIFTRI (რუსეთი) -

ბუფერის ̴ 7.0 წყალბადური

ქიმია

კოორდინატორი

100 მგ, 5 გ, 50 g და 1 კგ

მასა და

GEOSTM, საქართველო

ნომინალური მნიშვნელობების

დაკავშირებ

(პილოტი),

მასის ეტალონების შედარებები

ული

შემოთავაზებულია

შემოთავაზებულია

მაჩვენებლის განსაზღვრისთვის
9.

სიდიდეები

შემოთავაზებულია

ЦСМ და МЭ КР –ყირგიზეთი,
ГП “Center of Metrological
Services” Agency “Uzstandard”
– უზბეკეთი, Tajikistandard –
ტაჯიკეთი და სხვა
დაინტერესებული მხარეები
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4.4 მეტროლოგიური მომსახურება - ტიპის დამტკიცება, დამოწმება,
დაკალიბრება

აღიარება,

 ტიპის რეესტრი (ექსპერტიზა, აღიარება, რეგისტრაცია): 2014 წლის 12 თვის
მდგომარეობით სულ რეგისტრირებულია დაკანონებული გაზომვის საშუალების 17
ტიპი;
 2014 წლის 12 თვის მდგომარეობით სულ განხორციელდა 208 206 ერთეული
გამზომი საშუალების პირველადი დამოწმების აღიარება, მათ შორის:
 ელექტრომრიცხველები - 3 574 ცალი;


გაზის მრიცხველები - 86 045 ცალი;



წყლის მრიცხველები - 118 587 ცალი;
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 2014
წლის
მდგომარეობით
გაცემული
დაკალიბრების
სერტიფიკატების
სტატისტიკური შედარებითი ანალიზი წინა წლებში ჩატარებულ სამუშაოებთან

გაცემული სერტიფიკატების რაოდენობა
განყოფილებები
01020304050607-

გეომეტრიული
ელექტრული
ფიზიკო-ქიმიური
მასის
მექანიკის
რადიაციული
რადიოფიზიკა
სულ:

წლების მიედვით
2011
63
556
14
171
14
55
7
880

2012
31
383
34
93
67
48
3
659

2013
38
443
61
238
95
39
5
919

2014
68
332
90
164
137
40
11
842
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5. საერთაშორისო თანამშრომლობა, პროექტები


სააგენტო

სტანდარტიზაციისა

და

მეტროლოგიის

სფეროში

არის

შემდეგი

საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების წევრი:



მეტროლოგიის

მონაწილეობა

სფეროში

საერთაშორისო

უზრუნველყოფს

ორგანიზაციების

საქართველოში

განხორციელებული

საქმიანობაში
გაზომვების

საერთაშორისო მიკვლევადობასა და აღიარებას.


სტანდარტების

საერთაშორისო

ორგანიზაციებში

წევრობა

სააგენტოს

აძლევს

საშუალებას ჰქონდეს პირდაპირი წვდომა ამ ორგანიზაციების მიერ მიღებული
სტანდარტების ბაზებზე და მოახდინოს ამ სტანდარტების საქართველოში გავრცელება,


შესაბამისად,

მონაწილეობა

აღნიშნულ

ორგანიზაციებში

მნიშვნელოვნად

შეუწყობს

სააგენტოს
ხელს

წევრობა

საქართველოში

და

აქტიური

წარმოებული

პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის ზრდას საერთაშორისო და
ევროპულ დონეზე.
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5.1 CIB - ყოვლისმომცველი ინსტიტუციონალური განვითარების პროგრამა
 მიმდინარეობს CIB პროგრამის II ეტაპის მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლის
ფარგლებში დაგეგმილია 2 პროექტის განხორციელება:


ტექნიკური დახმარების პროექტი - შეთანხმდა პროექტის დავალება (Terms of
Reference). ევროკავშირის წარმომადგელობის ორგანიზებითა და მენეჯმენტით
ჩატარდა შესაბამისი პროცედურები და შეირჩა ტექნიკური დახმარების
პროექტის

განმახორციელებელი

კონსორციუმი.

პროექტის

დაწყება

დაგეგმილია 2015 წლის დასაწყისში.


შესყიდვის პროექტი (სააგენტოს ეტალონური ბაზის განახლებისათვის)

-

მიმდინარეობს სააგენტოს ეტალონური ბაზის განახლების კომპონენტთან
დაკავშირებული

შესყიდვის

კონტრაქტის

მოსამზადებელი

სამუშაოები.

ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ შერჩეული იქნა გერმანულ კომპანია
„ZMK“, რომლის ექსპერტებთან ერთად დაზუსტდა შესაძენი ეტალონებისა და
აღჭურვილობის

სიები.

სააგენტოში

აღნიშნული

ექსპერტის

ვიზიტის

ფარგლებში 13-17 ნოემბერი, დაზუსტდა აღჭურვილობის სიები, ტექნიკური
სპეციფიკაციების ჩათლით, რომლებიც შემდგომ წარედგინა EU დელეგაციას
საქართველოში.
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6. განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებები


გაფორმდა

თანამშრომლობის

მემორანდუმი

საქართველოს

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის
ეროვნული

სააგენტოსა

და

უნგრეთის

ვაჭრობის

ლიცენზირების

ოფისთან

სამეცნიერო

და

საკანონმდებლო

მეტროლოგიის

სფეროში

თანამშრომლობისა და ორ ქვეყანას
შორის

ვაჭრობის

განვითარების

ხელშეწყობისა მიზნით.


რეგიონალური პროექტის, „ხარისხის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება სამხრეთ

კავკასიის ქვეყნებში სურსათის უვნებლობაზე აქცენტით“ (განმახორციელებლები GIZ –
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისა და PTB - გერმანიის
მეტროლოგიის ინსტიტუტი), ფარგლებში 2014 წლის 4-5 მარტს გერმანულ სახლში
გაიმართა პროექტის დახურვის კონფერენცია, რომელსაც ესწრებოდა სამხრეთ კავკასიის
სამივე

ქვეყნის

წარმომადგენელი,

ასევე

გერმანელი

ექსპერტები.

დაგეგმილია

აღნიშნული რეგიონალური პროექტის გაგრძელება.
 საქართველოს მთვრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს #1407 განკარგულების „2014 წლის
რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებების შესახებ“ შესაბამისად სააგენტოს თელავის
რეგიონალური მომსახურების ცენტრის მიერ მოხდა ყურძნის მიმღებ საწარმოებში
საავტომობილო სასწორების (105 ერთეული) დამოწმება/დაკალიბრება.


განახლებული ვებ-გვერდი და სოციალური მედია - სააგენტო წარმოდგენილია

განხლებული საკუთარი

ვებ-გვერდით

და

სოციალური მედიით

სამიზნე

აუდიტორიასთან დიალოგის წარმოების მიზნით, აქვე არის განთავსებული ინფორმაცია
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სააგნეტოში მათი მუდმივი ინფორმირებისთვის პრეს-რელიზები და მიმდინარე
პროექტები; დაინერგა სტანდარტების ON-LINE შეძენის სერვისი;
 2014

წლის

20

მაისს,

„შერატონ

მეტეხი

ევროკავშირის

მიერ

ყოვლისმომცველი

სასტუმრო
პალასში“,

დაფინანსებული
ინსტიტუციური

გაძლიერების პროგრამის CIB პირველი
ეტაპის „საქართველოს სტანდარტებისა და
მეტროლოგიის

ეროვნული

სააგენტოს

მხარდაჭერა” (ENPI/2012/301-051)
ფარგლებში გაიმართა გაცნობიერებულობის ამაღლების სემინარი. ამავდროულად
სემინარი მიეძღვნა მეტროლოგიის საერთაშორისო დღის აღნიშვნას, რომელიც 20 მაისს
აღინიშნება.

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს საწარმოების, ლაბორატორიების,

ბიზნესის საჯარო, კერძო და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებმა.


სააგენტოს

მეტროლოგიის

ინსტიტუტი

2015

წლის

განმავლობაში

გეგმავს

მნიშვნელოვნად გააფართოვოს გაზომვების და მომსახურებების სფეროები, ასევე
დაგეგმილია ახლი სფეროების დამატება:












დრო და სიხშირე;
წნევა;
ძალა;
სიმკვირვე;
ტენიანობა;
მოცულობა;
დიდი წონები;
შუქფილტრების დაკალიბრება;
ნიველირების, თეოდოლიტების დაკალიბრება;
წყლის მრიცხველების სტენდი;
მინუს ტემპერატურები;
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