HOTĂRÎRE
nr. 002
“01” martie 2016
Referitor la aprobarea de model, recunoaşterea certificatului de aprobare de model şi prelungirii
certificatului de recunoaştere a aprobării de model a mijloacelor de măsurare.
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în urma recomandărilor
Consiliului Tehnico-Ştiinţific al INM din data 29.02.2016, emite următoarea
HOTĂRÎRE:
1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise
spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE
NEAUTOMATĂ tip FW500 Series, producător CAS Corporation, Republica Coreea, cu nr. I0957:2016.
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 987 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un
termen de 5 ani pînă la 01.03.2021.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE
NEAUTOMATĂ tip FW500 Series verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de
verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal‟).
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012.
2. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise
spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE
NEAUTOMATĂ tip CL7200 Series, producător CAS Corporation, Republica Coreea, cu nr. I0958:2016.
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 988 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un
termen de 5 ani pînă la 01.03.2021.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE
NEAUTOMATĂ tip CL7200 Series verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de
verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal‟).
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012.
3. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 337 R pentru
TRANSFORMATOR DE CURENT tip T-0,66; TШ-0,66, producător: ПАО ‟Уманский завод
”Мегомметр”, Ucraina, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise
spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0509:2006, firmei "CORDEN - ST" S.R.L.,
mun. Chişinău, Republica Moldova pe un termen de pînă la 11.06.2016.
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Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR DE CURENT tip T-0,66;
TШ-0,66 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 48 luni (conform
„Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul obţinerii avizului tehnic de
înregistrare conform RGML 02:2012.
4. A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în ”Registrul de Stat al
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, APARAT
PENTRU MĂSURAREA REZISTENŢEI LEGĂTURII LA PĂMÎNT tip ЦС-4107, producător
ПАО ‟Уманский завод ”Мегомметр”, Ucraina cu nr. I-0959:2016.
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 338 R pentru mijlocul de măsurare
menţionat firmei S.C. ”Bio-market” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova pe un termen de
pînă la 18.10.2016.
A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a APARATULUI PENTRU MĂSURAREA
REZISTENŢEI LEGĂTURII LA PĂMÎNT tip ЦС-4107, efectuată de către ПАО ‟Уманский
завод ”Мегомметр”, Ucraina. În acest caz se aplică marcajul metrologic de recunoaştere a
rezultatelor verificărilor (”REC”).
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT PENTRU MĂSURAREA
REZISTENŢEI LEGĂTURII LA PĂMÎNT tip ЦС-4107 verificarea metrologică periodică cu
perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal‟).
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul obţinerii avizului tehnic de
înregistrare conform RGML 02:2012.
5. A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în ”Registrul de Stat al
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, SISTEM, CU
SOFT INCORPORAT, PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIŞCARE A
MIJLOACELOR DE TRANSPORT, CU IMAGINI VIDEO, tip „АвтоУраган - BCM”,
producător OOO„Технологии Распознаваниа”, Federaţia Rusă cu nr. I-0960:2016.
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 339 R pentru mijlocul de măsurare
menţionat firmei ”NetSistem” SRL, or. Bălţi, Republica Moldova pe un termen de pînă la
15.05.2019.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru SISTEM, CU SOFT INCORPORAT, PENTRU
MĂSURAREA VITEZEI DE MIŞCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT, CU
IMAGINI VIDEO, tip „АвтоУраган - BCM” verificarea metrologică iniţială şi periodică cu
perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse
controlului metrologic legal‟).
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012.
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