
 
 

 
 
 
 

 

ORDIN 

Nr.     119     din  “ 24 ”     04      2019 

mun. Chişinău 

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2012, tel. +373 022 250107, fax +373 022 234064 
e-mail: secretariat@mei.gov.md,  pagina web: www.mei.gov.md  

Ministerul Economiei  
și Infrastructurii  
al Republicii Moldova 

 
 

 

 

 

Cu privire la abrogarea și modificarea 

unor documente normative în domeniul 

metrologiei legale  
 

În temeiul art.5 alin.(3) din Legea metrologiei nr.19/2016 şi al Ordinului Ministerului 

Economiei nr.34 din 2 martie 2016 prin care a fost aprobat „Programul de perspectivă pentru 

anii 2016-2020 privind revizuirea fondului de documente normative din domeniul 

metrologiei în scopul armonizării cu legislaţia şi standardele europene şi internaţionale”, 

ORDON: 

 
1. Se abrogă: 

1) Documentele normative aprobate prin Hotărîrea nr.815 din 24 octombrie 2000 a 

Departamentului Supraveghere Tehnică Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova, 

conform Anexei 1 la prezentul ordin; 

2) Documentele normative aprobate prin Hotărîrea nr.377-M din 5 februarie 1998 a 

Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova, 

conform Anexei 2 la prezentul ordin; 

3) Documentele normative aprobate prin Hotărîrea nr.1999-M din 11 octombrie 2006 a 

Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova, conform Anexei 3 la 

prezentul ordin; 

4) Hotărîrea nr.1368-M din 18 iulie 2003 a Departamentului Standardizare și 

Metrologie al Republicii Moldova, cu privire la aprobarea normei de metrologie NM 11-

02:2003 „Traductoare ultrasonice. ПРИЗ-Д6”; 

5) Hotărîrea nr.1956-M din 30 iunie 2006 a Serviciului Standardizare și Metrologie al 

Republicii Moldova, cu privire la aprobarea normei de metrologie NM 3-04:2006 

“Verificarea metrologică a sistemului de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor 

petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip DO-01 AIDA”; 

 

 



 
 
 

6) Norma de metrologie legală NML R 21:2009 ”Taximetre. Cerinţe metrologice şi 

tehnice, metode de încercări şi forma raportului de încercări” aprobată prin Ordinul 

Ministerului Economiei nr. 41 din 17 martie 2009. 

2. Se modifică norma de metrologie legală NML 1-07:2017 „Taximetre. Procedura de 

verificare metrologică”, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii 

nr.196 din 10 octombrie 2017, după cum urmează: 

1) în capitolul ”II. Referințe”, textul ”NML R 21:2009 „Taximetre. Cerinţe metrologice 

şi tehnice, metode de încercări şi forma raportului de încercări”, aprobată prin Ordinul 

Ministerului Economiei şi Comerţului nr.41 din 17 martie 2009” se substituie cu textul 

”OIML R 21:2007 „Taximetre. Cerinţe metrologice şi tehnice, metode de încercări şi forma 

raportului de încercări”; 

2) în punctul 3 indicativul NML R 21:2009 se substituie cu indicativul OIML R 

21:2007. 

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează 

pe pagina web a Ministerului Economiei și Infrastructurii. 

4. Se pune în sarcina I.P. ”Institutul Naţional de Metrologie” plasarea pe pagina sa web 

a prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”. 

      

   

  Ministru                                                                                           Ghiril GABURICI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


