
ORDIN

Nr.       176   din  “ 29 ” 09 2017

mun. Chişinău

Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, MD-2033, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64
E-mail: mineconcom@mec.gov.mdPagina web: www.mec.gov.md

Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Cu privire la aprobarea normei de metrologie
legalăNML 3-08:2017 „Contoare de apă.
Procedura de verificare metrologică”

În temeiul art. 5, alin. (3), art. 6, alin. (3), art. 13, alin. (3) al Legii metrologiei nr. 19 din 4
martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru
asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe
teritoriul Republicii Moldova

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 3-08:2017 „Contoare de apă.
Procedura de verificare metrologică”, conform Anexei nr.1 la prezentul ordin.

2. Se abrogă:
1) Ordinul Ministerului Economiei nr. 191 din 6 decembrie 2011cu privire la legalizarea

documentelor normative în domeniul mărimi de debit (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2011, nr.227-232, art.2029);

2) Documentele normative, aprobate prin Hotărârea nr. 815-M din 24.10.2000 al
Departamentului Supraveghere Tehnică,Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova,
conform Anexei nr.2 la prezentul ordin.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează
pe pagina web a Ministerului Economiei.

4. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea pe pagina sa web a
prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

Viceprim - ministru,
ministru                                             Octavian CALMÎC



Anexanr.2
 la Ordinul nr. 176 din29.09.2017

Nr.
d/o

Indicativul
documentului

național
Titlul documentului

1. МИ 1759-87 Fluxul de apă pe râuri și canale. Metoda de efectuare a
măsurărilor prinmetoda "viteză–suprafaţă”

2. МИ 515-84 Instrucțiunimetodice. Instalații de
verificaremetrologicăcuapărece pentru contoare de apă de
tip СТВ. Procedura de verificaremetrologică

3. МИ 1845-88 Consumul de apă. Procedura de măsurare

4. МИ 514-84 Instrucțiunimetodice. Instalații pentru verificarea
metrologicăacontoarelor de apă de tip ВСКМ. Procedura de
verificarea metrologică

5. МИ 539-84 Instrucțiunimetodice. Instalația "proliv" pentru verificarea
contoarelor MCKM DN20, 25 mm înlocurile de
funcționareaacestora. Procedura de verificarea metrologică
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