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Ziua Mondială a Metrologiei din acest an are ca temă Sistemul 
Internațional de Unități – fundamental mai bun. Nu este întâmplă-
tor această temă deoarece, pe 16 noiembrie 2018, Conferința Ge-
nerală pentru Măsuri și Greutăți a adoptat fără îndoială una dintre 
cele mai importante revizuiri ale Sistemului Internațional de Unități 
(SI) de la înființarea sa. 

Cercetările din domeniul noilor metode de măsurare, inclusiv 
cele care utilizează fenomene cuantice, stau la baza schimbării, care 
intră în vigoare la 20 mai 2019. SI se bazează acum pe un ansamblu 
de definiții, toate corelate cu legile fizicii, și care au avantajul de a 
putea integra îmbunătățirile științifice și tehnologice, astfel încât să 
satisfacă nevoile viitorilor utilizatori mulți ani de-aici înainte.

Astăzi, metrologia, ca știință a măsurării, joacă un rol central în 
descoperirile și inovațiile științifice, producția industrială și comerțul 
internațional, în îmbunătățirea calității vieții și în protejarea mediu-
lui înconjurător.

Ziua mondială a metrologiei este o sărbătoare anuală dedicată 
semnării Convenției Metrului pe 20 mai 1875, de către reprezentanții 
a șaptesprezece țări. Convenția a stabilit cadrul colaborării la nivel 
global în domeniul științei măsurării și al aplicațiilor sale industriale, 
comerciale și societale. Obiectivul inițial al Convenției Metrului – 
uniformitatea măsurărilor pe plan mondial – rămâne la fel de im-
portant și astăzi ca și în 1875.

Cu prilejul Zilei Mondiale a Metrologiei, colectivul Institutului 
Național de Metrologie transmite tuturor specialiștilor, care acti-
vează în domeniul metrologiei cele mai sincere și calde felicitări cu 
ocazia sărbătorii profesionale, dorindu-le sănătate, fericire, realizări 
profesionale, măsurări exacte, erori tolerate, incertitudini minime 
pentru binele comunității.
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H O T Ă R Â R E
nr. 43

“07” decembrie 2018

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijlocului de mă-
surare, importat în exemplar unic și expertiza metrologică a documentelor.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru recunoașterea aprobării de 
model și evaluarea rezultatelor verificării metrologice inițiale efectuate peste hotare (Federația Rusă), emite 
următoarea

H O T Ă R Â R E :

1. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model și a include în „Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, ANALIZOR DE GAZE tip 
ГТХ-4М, producător ЗАО «ЭНАЛ», Federația Rusă, cu nr. III-0493:2018.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0389 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 279; 281. 

 A eliberat „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chișinău buletine de verificare metrologică inițială pentru ANALIZOR DE 
GAZE tip ГТХ-4М cu nr. de fabricație: 279; 281, deținut de către „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chișinău, Republi-
ca Moldova.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR DE GAZE tip ГТХ-4М verificarea metrologică periodică 
cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal”).

Director                                                                                                         Anatolie MELENCIUC
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H O T Ă R Â R E
nr. 44

“19” decembrie 2018

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model a mijloacelor de 
măsurare, importate în loturi mici și expertiza metrologică a documentelor.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru recunoașterea aprobării de 
model și evaluarea rezultatelor verificării metrologice inițiale efectuate peste hotare (Federația Rusă), emite 
următoarea
 

H O T Ă R Â R E :

1. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model și a include în ”Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, ANALIZOR DE GAZE tip 
ИГС-98 (modificarea Koмета-М2), producător АО «НПП «Дельта», Federația Rusă, cu nr. III-0494:2018.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0390 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 41945; 41948; 41949; 42151; 42153; 42156; 42157; 42159; 42161; 42162. 

 A elibera „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chișinău buletine de verificare metrologică inițială pentru ANALIZOR 
DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2) cu nr. de fabricație: 41945; 41948; 41949; 42151; 42153; 
42156; 42157; 42159; 42161; 42162, deținut de către „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2) verifi-
carea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal”).

2. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model și a include în ”Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, ANALIZOR DE GAZE tip 
ИГС-98 (modificarea Koмета-М2), producător АО «НПП «Дельта», Federația Rusă, cu nr. III-0495:2018.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0391 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 42163; 42164; 42165; 42166; 42167; 42168; 42171; 42173; 42174; 42176. 

 A elibera „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chișinău buletine de verificare metrologică inițială pentru ANALIZOR 
DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2) cu nr. de fabricație: 42163; 42164; 42165; 42166; 42167; 
42168; 42171; 42173; 42174; 42176, deținut de către „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2) verifi-
carea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Metrologie legală



37
Metrologie nr. 1 (31) / 2019

Institutul Național de Metrologie

3. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model și a include în ”Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, ANALIZOR DE GAZE tip 
ИГС-98 (modificarea Koмета-М2), producător АО «НПП «Дельта», Federația Rusă, cu nr. III-0496:2018.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0392 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 42193; 42195; 42877; 42926; 42927; 42928; 42929; 42930; 42931; 42948. 

 A elibera „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chișinău buletine de verificare metrologică inițială pentru ANALIZOR 
DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2) cu nr. de fabricație: 42193; 42195; 42877; 42926; 42927; 
42928; 42929; 42930; 42931; 42948, deținut de către „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2) verifi-
carea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal”).

4. A recunoaște rezultatelor încercărilor metrologice și aprobarea de model și a include în ”Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, ANALIZOR DE GAZE tip 
ИГС-98 (modificarea Koмета-М2), producător АО «НПП «Дельта», Federația Rusă, cu nr. III-0497:2018.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0393 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 42177; 42178; 42179; 42180; 42182; 42183; 42184; 42189. 

 A elibera „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chișinău buletine de verificare metrologică inițială pentru ANALIZOR 
DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2) cu nr. de fabricație: 42177; 42178; 42179; 42180; 42182; 
42183; 42184; 42189, deținut de către „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М2) verifi-
carea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director                                                                                                         Anatolie MELENCIUC
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H O T Ă R Â R E
nr. 45

“20” decembrie 2018

Referitor la prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model și aprobarea de 
model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mari.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea.

H O T Ă R Â R E :

1. A prelungi termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model pentru SISTEM DE MĂSURARE 
ȘI ÎNREGISTRARE A CANTITĂȚII PRODUSELOR PETROLIERE ȘI GAZELOR LICHEFIATE LIVRATE CU AMĂ-
NUNTUL tip „NCR Octane 2000”, producător „NCR Petrol Management Systems”, Regatul Danemarcei, pe 
un termen de 10 ani.

 A elibera certificat de aprobare de model nr. 1034, valabil până la 20.12.2028. 

 Se supune, în mod obligatoriu, SISTEM DE MĂSURARE ȘI ÎNREGISTRARE A CANTITĂȚII PRODUSELOR PE-
TROLIERE ȘI GAZELOR LICHEFIATE LIVRATE CU AMĂNUNTUL tip „NCR Octane 2000” verificării metro-
logice inițiale și periodice cu perioada de verificare – 6 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în  
Republica Moldova”, Partea I, LUXMETRU tip testo 540, producător Testo AG, Republica Federală  
Germania, cu nr. I-0999:2018.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1035 pentru LUXMETRU tip testo 540 pe un termen de 10 
ani, valabil pînă la 20.12.2028. 

 Se supune, în mod obligatoriu, LUXMETRU tip testo 540 verificării metrologice inițiale și periodice cu 
perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal”).

Director                                                                                                         Anatolie MELENCIUC

Metrologie legală
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H O T Ă R Â R E
nr. 02

“19” februarie 2018

Referitor la completarea descrierii de model.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea.

 

H O T Ă R Â R E :

1. A completa și a elibera completarea la descrierea de model, partea componentă a certificatului de apro-
bare de model nr. 1035 din 20.12.2018 pentru luxmetrul tip testo 540, producător Testo AG, Germania.

Director                                                                                                         Anatolie MELENCIUC
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H O T Ă R Â R E
nr. 03

“20” februarie 2019

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate pentru aprobarea de model, emite 

următoarea

H O T Ă R Â R E :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Re-
publica Moldova”, Partea III, ANALIZOR DE GAZE tip ФП11.2К, producător НП ОДО «ФАРМЭК», Republica 
Belarus, cu nr. III-0498:2019.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0394 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. 
de fabricație: 1702016; 1702046; 1702026; 1702045; 1702029; 1701129; 1701118; 1702028; 1702030; 
1702031. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR DE GAZE tip ФП11.2К verificarea metrologică inițială 
și periodică cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal‟).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, Partea III, ANALIZOR DE GAZE tip ФП33, producător Testo AG, Republica Federală 
Germania, cu nr. III-0499:2019.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0395 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 1810047; 1810083; 1810043; 1609017; 1802041; 1802038; 1802019; 1802020; 1810042. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR DE GAZE tip ФП33 verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal”).

Director                                                                                                         Anatolie MELENCIUC

Metrologie legală
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MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

AL REPUBLICII MOLDOVA

МИнИСТерСТво ЭКоноМИКИ  
И ИнФраСТруКТуры 

реСПублИКИ Молдова

O R D I N

cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-10:2018
 

nr. 518  din  30.10.2018
 

Monitorul Oficial nr.441-447/1703 din 30.11.2018
 

* * *
În temeiul prevederilor art.5 alin.(3), art.6 alin.(3), art.13 alin.(3) din Legea metrologiei nr.19 din 4 mar-

tie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea uniformității 
și exactității măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 3-10:2018 „Contoare de gaz cu turbină. Procedura de verifica-
re metrologică”, conform anexei.

2. Se abrogă documentul normativ NTM 7-35-95 „Verificarea și etalonarea contoarelor de gaze umede”, 
aprobat prin Hotărârea nr.377-M din 5 februarie 1998 a Departamentului Standarde, Metrologie și Supra-
veghere Tehnică al Republicii Moldova.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina web a Minis-
terului Economiei și Infrastructurii.

4. Se pune în sarcina I.P. „Institutul Național de Metrologie” plasarea pe pagina web a prezentului ordin și 
publicarea acestuia în revista de specialitate „Metrologie”.

5. Prezentul ordin intră în vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova.

MINISTRUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII Chiril GABURICI
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MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

AL REPUBLICII MOLDOVA

МИнИСТерСТво ЭКоноМИКИ  
И ИнФраСТруКТуры 

реСПублИКИ Молдова

O R D I N

cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-11:2018
 

nr. 517  din  30.10.2018
 

Monitorul Oficial nr.441-447/1702 din 30.11.2018
 

* * *
În temeiul prevederilor art.5 alin.(3), art.6 alin.(3), art.13 alin.(3) din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 

2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea uniformității și 
exactității măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 3-11:2018 „Contoare de gaz cu pistoane rotative. Procedura 
de verificare metrologică”, conform Anexei.

2. Se abrogă documentul normativ NTM 3-156-83 „Verificarea metrologică a debitmetrelor de tip rotametru 
pentru gaze”, aprobat prin Hotărârea nr.377-M din 5 februarie 1998 a Departamentului Standarde, Metro-
logie și Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova. 

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina web a Minis-
terului Economiei și Infrastructurii.

4. Se pune în sarcina I.P. „Institutul Național de Metrologie” plasarea pe pagina web a prezentului ordin și 
publicarea acestuia în revista de specialitate „Metrologie”.

5. Prezentul ordin intră în vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova

MINISTRUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII Chiril GABURICI

Metrologie legală
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MINISTERUL ECONOMIEI  
ȘI INFRASTRUCTURII

AL REPUBLICII MOLDOVA

МИнИСТерСТво ЭКоноМИКИ  
И ИнФраСТруКТуры 

реСПублИКИ Молдова

O R D I N 

Nr. 31  din 01-02-2019

cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 10-1:2019

Publicat: 15-02-2019 in Monitorul Oficial Nr. 49-58 art Nr: 320

În temeiul art.5 alin.(3), art. 6 alin. (3), art. 13 alin. (3) din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea uniformității și exactității 
măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

ORDON:

1. Se aprobă Norma de metrologie legală NML 10-1:2019 „Sistem pentru măsurarea vitezei de mișcare a 
autovehiculelor tip ITC EYE. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”, conform 
anexei la prezentul ordin.

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina web a Minis-
terului Economiei și Infrastructurii.

3. Se pune în sarcina ÎP ”Institutul Național de Metrologie” plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin și 
publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.
 

SECRETARUL GENERAL DE STAT                          Iulia COSTIN


