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I. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE
Prezentul regulament intern stabileşte activitățile, desfășurate de subdiviziunile INM în scopul
exercitării funcțiilor și atribuțiilor sale în procesul de proiectare, confecționare, gestionare și obliterare a
mărcilor metrologice, tipărire și gestionare a formularelor buletinelor de verificare metrologică,
producere și gestionare a etichetelor autocolante și sigiliilor Super-Scut, utilizate de persoanele juridice,
desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul
de interes public.
II. REFERINŢE
În text se regăsesc referiri la următoarele documente:
Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;
Hotărârea Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016 cu privire la aprobarea „Listei oficiale a
mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal”;
RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”.
III. TERMINOLOGIE
În sensul prezentului regulament sunt utilizate noţiuni din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie
2016 şi Hotărârea Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016 cu privire la aprobarea „Listei oficiale a
mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal” și RGML 12:2018
„Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”.
IV. GENERALITĂȚI
Institutul Naţional de Metrologie elaborează sarcina tehnică pentru confecționare și duce
evidenţa: mărcilor metrologice, etichetelor autocolante şi sigiliilor Super-Scut, comandate de persoanele
juridice desemnate, în baza informaţiei obţinute prin notificare de la aceştia.
Institutul Naţional de Metrologie elaborează sarcina tehnică pentru tipărire și duce evidenţa
numărului de formulare ale buletinelor de verificare metrologică, în baza informaţiei prezentate de către
persoanele juridice desemnate, prin notificare.
Institutul Naţional de Metrologie asigură obliterarea mărcilor metrologice după expirarea
termenului de utilizare a acestora.
Institutul Naţional de Metrologie asigură păstrarea gratuită (în cazul suspendării valabilităţii
Certificatului de desemnare pentru întregul domeniu de desemnare a persoanei juridice) sau
obliterarea/anularea gratuită (în cazul retragerii Certificatului de desemnare pentru întregul domeniu de
desemnare) a mărcilor metrologice deținute, etichetelor autocolante, sigiliilor Super-Scut și formularelor
buletinelor de verificare metrologică ramase în stoc.
V. PROIECTARE
1. Sarcina tehnică, care conține inclusiv forma de prezentare a formularelor buletinelor de verificare
metrologică, precum și sarcinile tehnice de confecționare a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante
şi sigiliilor Super-Scut se elaborează de personalul Direcției Metrologiei Legale din cadrul Institutului
Naţional de Metrologie și se aprobă de către autoritatea centrală de metrologie.
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2. În scopul aprobării, Institutul Naţional de Metrologie prezintă sarcinile tehnice de confecţionare a
mărcilor metrologice, etichetelor autocolante şi sigiliilor Super-Scut în luna octombrie a anului
precedent utilizării acestora.
3. Modificările sarcinii tehnice, survenite pe parcursul anului în derulare, în cazul obţinerii
desemnării de către persoanele juridice sau la remanierea personalului, se elaborează de Institutul
Naţional de Metrologie şi se aprobă de Autoritatea centrală de metrologie.
4. Sarcinile tehnice trebuie să conțină cel puțin:
Condiții tehnice de confecționare
Dimensiunile
Informații tipărite pe produs
Numărul de strictă evidență (în cazul buletinelor de verificare, etichetelor
autocolante și sigiliilor Super-Scut)
Forma de prezentare
Sarcinile tehnice sunt plasate pe site-ul Institutului Național de Metrologie.
VI. PRODUCERE
5. Formularele buletinelor de verificare metrologică utilizate de persoanele juridice desemnate
pentru activitatea de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare, precum și mărcile metrologice,
etichetele autocolante, sigiliile Super-Scut se tipăresc/confecționează în baza contractelor de prestare a
serviciilor, încheiate cu producătorii (în care se stabileşte data-limită de eliberare a acestora) și trebuie
să corespundă sarcinilor tehnice aprobate.
6. Producătorii mărcilor metrologice, etichetelor autocolante, sigiliilor Super-Scut, buletinelor de
verificare metrologică trebuie să dispună de exemplare originale de sarcini tehnice.
7. Cu cel puţin 20 de zile înainte de semnarea contractului cu prestatorul serviciului de tipărire a
formularelor buletinelor de verificare metrologică, respectiv de confecţionare a mărcilor metrologice,
etichetelor autocolante, sigiliilor Super-Scut, persoanele juridice desemnate notifică, prin demers, e-mail
sau fax, Institutului Naţional de Metrologie intenţia de a semna contractul cu prestatorul serviciului de
tipărire sau confecţionare. Forma de prezentarea a notificării este trecută în Anexa 1.
8. Mărcile metrologice, etichetele autocolante şi sigiliile Super-Scut, formularele buletinelor de
verificare metrologică confecţionate se ridică direct de la producător.
9. Persoanele juridice desemnate notifică Institutul Naţional de Metrologie în termen de o zi,
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016, recepţionarea formularelor
buletinelor de verificare metrologică, mărcilor metrologice, etichetelor autocolante şi sigiliilor SuperScut. Formele de prezentarea a notificărilor sunt trecute în Anexa 2 și Anexa 3.
Notă: La solicitarea a cel puțin 5 persoane juridice desemnate, Institutul Național de
Metrologie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1042 din 13 septembrie 2016, va identifica
prestatorul serviciului de tipărire a formularelor buletinelor de verificare metrologică, etichetelor
autocolante şi sigiliilor Super-Scut sau de confecționare a mărcilor metrologice.
1) În acest scop, persoanele juridice, desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice ale
mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public, prezintă la Institutul Naţional de
Metrologie o cerere de comandă a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante şi sigiliilor Super-Scut
în luna septembrie a anului precedent utilizării acestora.
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2) Formele de prezentare a cererii de comandă a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante şi
sigiliilor Super-Scut sunt elaborate de Institutul Naţional de Metrologie (vezi Anexa 11 și Anexa 12) şi
se publică pe site-ul oficial al acestuia – www.metrologie.md.
3) Confecţionarea mărcilor metrologice, etichetelor autocolante şi sigiliilor Super-Scut se va
efectua de către producătorul selectat în bază de licitaţie desfăşurată de Institutul Naţional de
Metrologie.
În cazul menţionat, Institutul Naţional de Metrologie este notificat despre demararea lucrărilor de
confecţionare a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante şi sigiliilor Super-Scut, în baza
contractelor tripartite între Institutul Naţional de Metrologie, producătorul şi persoana juridică
desemnată, precum şi recepţionează amprentele mărcilor metrologice confecţionate.
VII. EVIDENȚĂ
10. Direcția Metrologie Legală numește persoanele responsabile pentru recepționarea de la
persoanele juridice desemnate a notificărilor referitor la mărcile metrologice, etichetele autocolante,
sigiliile Super-Scut, formularele buletinelor de verificare metrologică recepționate și dărilor de seamă
trimestriale referitor la etichetele autocolante, sigiliile Super-Scut utilizate.
11. Notificările referitor la intenția de semnare a contractelor de tipărire a formularelor buletinelor
de verificare metrologică, respectiv de confecţionare a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante,
sigiliilor Super-Scut, recepționate de la persoanele juridice desemnate, se înregistrează în Registrul
2.2. R-02 (Anexa 4) și se îndosariază în Dosarul 2.2. D-08 "Notificări contracte".
12. Notificările referitor la ridicarea de la producător a formularelor buletinelor de verificare
metrologică, mărcilor metrologice, etichetelor autocolante, sigiliilor Super-Scut, recepționate de la
persoanele juridice desemnate, se înregistrează în Registrul 2.2. R-03 (Anexa 5) și se îndosariază în
Dosarul 2.2 D-09 "Notificări recepție BVM, etichete și sigilii și mărci metrologice".
13. Persoanele juridice desemnate prezintă trimestrial, pînă la data de 20 a lunii următoare
perioadei de raportare, dări de seamă referitor la utilizarea etichetelor autocolante și sigiliilor SuperScut. Formele de prezentare a dărilor de seamă sunt trecute în Anexa 6 și Anexa 7. Dările de seamă se
îndosariază în Dosarul 2.2. D-10 "Rapoarte etichete și sigilii Super-Scut ".
14. Evidenţa buletinelor de verificare metrologică şi raportarea privind utilizarea acestora se
efectuează conform regulilor stabilite prin sistemul informaţional de evidenţă a mijloacelor de măsurare
utilizate în domeniile de interes public.
15. Persoanele juridice desemnate, în termen de 20 de zile de la recepționarea mărcilor metrologice
de la producător, prezintă la INM amprentele mărcilor metrologice:

de pe mărcile metrologice – poansoane se scoate câte o amprentă pe o placă de aluminiu
sau plumb;

de pe tipele pentru cleşte se scoate câte o amprentă pe pastilă de plumb;

de pe mărcile metrologice din cauciuc se scoate câte o amprentă pe hârtie densă.
Notificările de prezentare a amprentelor mărcilor metrologice se îndosariază în Dosarul 2.2 D-09
"Notificări recepție BVM, etichete, sigilii și mărci metrologice".
Amprentele mărcilor metrologice se păstrează în safeu. Termenul de păstrare este de cel puțin 11
ani.
16. În cazul suspendării valabilităţii Certificatului de desemnare pentru întregul domeniu de
desemnare, titularul acestuia, în termen de 5 zile din data emiterii deciziei Autorităţii centrale de
metrologie sau din data când hotărârea instanţei de judecată privind suspendarea devine definitivă şi
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irevocabilă, prezintă la Institutul Naţional de Metrologie raportul privind buletinele de verificare
metrologică, eliberate până la data suspendării, şi formularele buletinelor de verificare metrologică
rămase în stoc, mărcile metrologice, etichetele autocolante şi sigiliile Super-Scut deţinute, spre păstrare
gratuită pentru întreg termenul suspendării. În cazul anulării suspendării valabilităţii Certificatului de
desemnare formularele buletinelor de verificare metrologică ramase în stoc, mărcile metrologice,
etichetele autocolante şi sigiliile Super-Scut se restituie titularului.
17. În cazul retragerii Certificatului de desemnare pentru întregul domeniu de desemnare, titularul
acestuia, în termen de 5 zile din data emiterii deciziei Autorităţii centrale de metrologie sau din data
când hotărârea instanţei de judecată privind retragerea devine definitivă şi irevocabilă, prezintă la
Institutul Naţional de Metrologie raportul privind buletinele de verificare metrologică, eliberate până la
data suspendării, şi formularele buletinelor de verificare metrologică rămase în stoc, mărcile
metrologice, etichetele autocolante şi sigiliile Super-Scut deţinute spre obliterarea gratuită. Titularul
Certificatului notifică Institutul Naţional de Metrologie despre rezilierea contractului privind tipărirea
buletinelor de verificare metrologică.
18. Forma Procesului-verbal de transmitere-recepționare a mărcilor metrologice, formularelor
buletinelor de verificare metrologică, etichetelor autocolante şi sigiliilor Super-Scut, ramase în stoc, este
trecută în Anexa 8. Procesului-verbal de transmitere-recepționare se îndosariază în Dosarul 2.2. D-11
"Procese verbale de primire-predare".
VIII. OBLITERARE
19. Obliterarea mărcilor metrologice (distrugerea desenului imprimat) se efectuează după expirarea
termenului de utilizare a lor, de către Comisia de obliterare, constituită prin ordinul Institutului Naţional
de Metrologie în conformitate cu RGML 12 :2018.
Comisia de obliterare este constituită din 5 membri:
1) 2 membri reprezentanţi ai Autorităţii centrale de metrologie;
2) 1 membru reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei;
3) 2 membri-reprezentanţi ai INM.
20. Persoana juridică desemnată, utilizatoare de mărci metrologice, pe parcursul a 30 de zile după
expirarea termenului de utilizare a mărcilor metrologice, trebuie să trimită Institutului Naţional de
Metrologie coletul cu mărcile metrologice destinate obliterării, împreună cu lista de însoţire, semnată de
conducătorul entităţii.
21. În caz de returnare a mărcilor metrologice în număr mai mic decât cele primite de persoana
juridică desemnată respectivă, la lista de însoţire se anexează copiile explicaţiilor respective.
22. Comisia de obliterare examinează coletele recepţionate, documentele de însoţire şi elaborează
raportul de obliterare a mărcilor metrologice. Forma Raportului de obliterare a mărcilor metrologice este
trecută în Anexa 9. Obliterarea mărcilor metrologice se efectuează în prezenţa comisiei de obliterare, cu
semnarea raportului de obliterare a mărcilor metrologice. Rapoartele de obliterare a mărcilor
metrologice se îndosariază în Dosarul 2.2. D-12 "Rapoarte de obliterare".
23. În cazul retragerii Certificatului de desemnare pentru întregul domeniu de desemnare, Institutul
Naţional de Metrologie asigură obliterarea gratuită a formularelor buletinelor de verificare metrologică,
mărcilor metrologice, etichetelor autocolante şi sigiliile Super-Scut, recepționate de la titularul acestuia.
24. Obliterarea se efectuează de către Comisia de obliterare, constituită prin ordinul Institutului
Naţional de Metrologie, cu elaborarea și semnarea Raportului de obliterare generală. Forma Raportului
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de obliterare generală este trecută în Anexa 10. Rapoartele de obliterare generală se îndosariază în
Dosarul 2.2. D-12 "Rapoarte de obliterare".
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Anexa 1
Formular de notificare
depusă de persoanele juridice, desemnate în Sistemul naţional de metrologie pentru verificarea
metrologică a mijloacelor de măsurare,
referitor la intenția de semnare a contractului de tipărire a blanchetelor buletinelor de verificare
metrologică, confecționare a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante, sigiliilor Super-Scut
Directorului
Institutului Naţional de Metrologie
__________________________
(prenumele, numele)

Prin prezenta
(denumirea persoanei juridice, indicativul laboratorului

datele de contact)

notifică referitor la intenția de semnare a contractului de tipărire/confecționare a:

(blanchetelor buletinelor de verificare metrologică, mărcilor metrologice,

etichetelor autocolante, sigiliilor Super-Scut)

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(data)

Notă:
Notificarea se depune cu cel puțin 20 de zile înainte de semnarea contractului cu prestatorul serviciului, la sediul
INM, sau prin fax: 022 903 111, sau E-mail: incercari@metrologie.md
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Anexa 2
Formular de notificare
depusă de persoanele juridice, desemnate în Sistemul naţional de metrologie pentru verificarea
metrologică a mijloacelor de măsurare,
referitor la recepționarea de la prestatorul serviciului de tipărire/confecționare a formularelor buletinelor
de verificare metrologică, etichetelor autocolante, sigiliilor Super-Scut
Directorului
Institutului Naţional de Metrologie
__________________________
(prenumele, numele)

Prin prezenta
(denumirea persoanei juridice, indicativul laboratorului,

datele de contact)

notifică referitor la recepționarea de la prestatorului
completează numai rubricile necesare):
1.

serviciului de tipărire/confecționare a (se

Formularelor buletinelor de verificare metrologică:
(seria și a numerele de strictă evidență

a formularelor buletinelor de verificare metrologică, numărul total al blanchetelor)

prestatorul serviciului de tipărire
2.

Etichetelor autocolante:
(seria și a numerele de evidență a etichetelor autocolante,
numărul total al etichetelor autocolante)

prestatorul serviciului de confecţionare
3. Sigiliilor Super-Scut:
(numerele de evidență ale sigiliilor Super-Scut,

numărul total al sigiliilor Super-Scut)

prestatorul serviciului de confecţionare
(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(data)

Notă:
Notificarea se depune în termen de o zi de la ridicarea de la prestatorul serviciului a formularelor buletinelor de
verificare metrologică, etichetelor autocolante, sigiliilor Super-Scut, la sediul INM, sau prin fax:
022 903
111, sau E-mail: incercari@metrologie.md
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Anexa 3
Formular de notificare
depusă de persoanele juridice, desemnate în Sistemul naţional de metrologie pentru verificarea
metrologică a mijloacelor de măsurare,
referitor la recepționarea de la prestatorul serviciului de confecționare a mărcilor metrologice
Directorului
Institutului Naţional de Metrologie
__________________________
(prenumele, numele)

Prin prezenta
(denumirea persoanei juridice, datele de contact)

notifică referitor la recepționarea de la
(prestatorului serviciului de confecționare)

a mărcilor metrologice, destinate utilizării în anul 20____.

1
1
2
3
4
5
...

2

3

Poansoane din oţel

Verificare metrologică Recunoaştere

Contratipă pt.
cleşte

Ştampile din cauciuc

Tipă pt. cleşte

Indicativul de identificare a
verificatorului metrolog

Nr.
d/o

Indicativul laboratorului

Tipul mărcii metrologice

Ø15
mm

Ø8
mm

Ø15
mm

Ø3,5
mm

Ø5
mm

Ø8
mm

Ø8
mm

Ø8
mm

4

5

6

7

8

9

10

11

Total:

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(data)

Notă:
Notificarea se depune în termen de o zi de la ridicarea de la prestatorul serviciului de confecționare a mărcilor
metrologice, la sediul INM, sau prin fax: 022 903 111, sau E-mail: incercari@metrologie.md
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Anexa 4

Forma de prezentare a Registrului 2.2. R-02
Înregistrarea Notificărilor referitor la intenția de semnare a contractelor de tipărire a formularelor
buletinelor de verificare metrologică, de confecţionare a mărcilor metrologice, etichetelor autocolante,
sigiliilor Super-Scut, recepționate de la persoanele juridice desemnate

n/o

Denumirea persoanei
juridice desemnate

Data
notificării
de intenție

Obiectul
contractului

Semnătura
persoanei
responsabile

Note

1
2
3
…

Anexa 5
Forma de prezentare a Registrului 2.2 R-03
Înregistrarea Notificărilor referitor la ridicarea de la producător a formularelor buletinelor de verificare
metrologică, mărcilor metrologice, etichetelor autocolante, sigiliilor Super-Scut, recepționate de la
persoanele juridice desemnate

n/o

1
2
3
…

Denumirea persoanei
juridice desemnate

Data
notificării
de ridicare

Obiectul ridicat

Semnătura
persoanei
responsabile

Note
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Anexa 6

Forma de prezentare a dării de seamă trimestrială referitor la utilizarea etichetelor autocolante

Raport
de utilizare a etichetelor autocolante
pentru trimestrul _____ al anului 20_____

(denumirea persoanei juridice, indicativul laboratorului)

Nr.
d/o

Numerele etichetelor
autocolante recepționate
De la Nr.

Pînă la Nr.

Cantitatea
etichetelor
autocolante
recepționate

Cantitatea
etichetelor
autocolante
rebutate

Cantitatea
etichetelor
autocolante
utilizate

Cantitatea
etichetelor
autocolante rămase

1
2
3
...

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(data)

Notă:
Raportul se prezintă pînă la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, la sediul INM, sau prin fax:
022 903 111, sau E-mail: incercari@metrologie.md
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Anexa 7
Forma de prezentare a dării de seamă trimestrială referitor la utilizarea sigiliilor Super-Scut

Raport
de utilizare a sigiliilor Super-Scut
pentru trimestrul _____ al anului 20_____

(denumirea persoanei juridice, indicativul laboratorului)

Nr.
d/o

Numerele sigiliilor
Super-Scut recepționate
De la Nr.

Până la Nr.

Cantitatea sigiliilor
Super-Scut
recepționate

Cantitatea sigiliilor
Super-Scut
rebutate

Cantitatea sigiliilor
Super-Scut utilizate

Cantitatea sigiliilor
Super-Scut rămase

1
2
3
...

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(data)

Notă:
Raportul se prezintă pînă la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, la sediul INM, sau prin fax:
022 903 111, sau E-mail: incercari@metrologie.md
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Anexa 8
Forma de prezentare
a Procesului-verbal de transmitere-recepționare a mărcilor metrologice, formularelor buletinelor de
verificare metrologică, etichetelor autocolante şi sigiliilor Super-Scut, ramase în stoc
Proces verbal
de transmitere – recepționare
mun. Chişinău

"____"___________20____
Noi, subsemnaţii, reprezentantul INM,
(funcția, numele, prenumele,)

şi reprezentantul
(denumirea persoanei juridice, funția, numele, prenumele)

am întocmit prezentul Proces verbal de transmitere – recepționare a:
1. Mărcilor metrologice pentru anul 20____, cu indicativul „ ___”:
Tipul mărcii metrologice

Cantitatea buc.

Poanson Ø 3, 5 mm
Poanson Ø 5 mm
Poanson Ø 8, mm
Ștampilă din cauciuc Ø 8 mm
Ștampilă din cauciuc Ø 15 mm
Tipă pentru cleşte Ø 8 mm
Contratipă pentru cleşte Ø 8 mm
Total:
2. Formularelor buletinelor de verificare metrologică în număr de ____________ bucăți,
cu numerele de serie:
de la _____________ până la ______________; de la _____________ până la ______________,
3. Etichetelor autocolante în număr de ____________ bucăți, cu numerele de serie:
de la _____________ până la ______________; de la _____________ până la ______________,
4. Sigiliilor Super-Scut în număr de ____________ bucăți, cu numerele de serie:
de la _____________ până la ______________; de la _____________ până la ______________,

Predat "

" Primit "

____________ /________________/
(semnătura)

(numele, prenumele,)

_______________ /_____________/ ,
(semnătura)

(numele, prenumele,)

Ediţia 01
din 24.10..2018
Pagina 15 din 20

REGULAMENT INTERN
2.2. RG-03

Anexa 9
Forma de prezentare a Raportului de obliterare a mărcilor metrologice
Raport
de obliterare a mărcilor metrologice, utilizate de laboratoarele din cadrul Institutului Național de
Metrologie și persoanele juridice, desemnate în Sistemul naţional de metrologie pentru verificarea
metrologică a mijloacelor de măsurare, utilizate pe parcursul anului 20____.
"____"___________20____
mun. Chişinău
1. Comisia de obliterare a mărcilor metrologice, formată prin ordinul Institutului Național de Metrologie
nr. _____ din _____________20___, a examinat componența mărcilor metrologice, transmise spre
obliterare (Vezi Tabelul 1).
2. Numărul și sortimentul mărcilor metrologice prezentate
(corespunde/nu corespunde)

numărului și sortimentului mărcilor metrologice notificate de persoanele juridice, desemnate în
Sistemul naţional de metrologie pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare, la momentul
recepționării de la prestatorul serviciului de confecționare.
3. Motivele de necorespundere a numărului/sortimentului mărcilor metrologice sunt :
(se completează numai în cazul necorespunderii)

1
1

2

3

Contratipă pt.
cleşte

Tipul mărcii metrologice
Ştampile din cauciuc
Poansoane din oţel
Verificare metrologică Recunoaştere

Tipă pt.
cleşte

Indicativul Laboratorului
de verificări metrologice

Nr.
d/o

Entitatea

4. Toate mărcile metrologice prezentate au fost obliterate în prezența membrilor comisiei de obliterare.
Tabelul 1

Ø15
mm

Ø8
mm

Ø15
mm

Ø3,5
mm

Ø5
mm

Ø8
mm

Ø8
mm

Ø8
mm

4

5

6

7

8

9

10

11

2
3
4
5
...
Total:
(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumel)
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Anexa 10
Forma de prezentare
a Raportului de obliterare generală
Raport
de obliterare a mărcilor metrologice, formularelor buletinelor de verificare metrologică etichetelor
autocolante, sigiliilor Super-Scut, recepționate de la persoanele juridice pentru care Certificatului de
desemnare pentru întregul domeniu de desemnare a fost retras.
mun. Chişinău

"____"___________20____

1. Comisia de obliterare a mărcilor metrologice, formularelor buletinelor de verificare metrologică
etichetelor autocolante, sigiliilor Super-Scut, formată prin ordinul Institutului Național de Metrologie
nr. _____ din _____________20___, din reprezentanții a examinat componența și numărul mărcilor
metrologice, formularelor buletinelor de verificare metrologică etichetelor autocolante, sigiliilor SuperScut transmise spre obliterare de către

(denumirea persoanei juridice, indicativul laboratorului)

În rezultatul examinării sau stabilit următoarele
1.Numărul și sortimentul mărcilor metrologice prezentate
(corespunde/nu corespunde)

numărului și sortimentului mărcilor metrologice notificate de persoana juridică, la momentulu
recepționării de la prestatorul serviciului de confecționare (Vezi Tabelul 1)
Tabelul 1
Tipul mărcii metrologice

Cantitatea buc.

Poanson Ø 3, 5 mm
Poanson Ø 5 mm
Poanson Ø 8, mm
Ștampilă din cauciuc Ø 8 mm
Ștampilă din cauciuc Ø 15 mm
Tipă pentru cleşte Ø 8 mm
Contratipă pentru cleşte Ø 8 mm
Total:
2. Motivele de necorespundere a numărului/sortimentului mărcilor metrologice sunt :
(se completează numai în cazul necorespunderii)

3. Au fost prezentate spre obliterare formulare ale buletinelor de verificare metrologică în număr de
____________ bucăți,
cu numerele de serie:
de la _____________ până la ______________; de la _____________ până la ______________,
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4. Au fost prezentate spre obliterare etichete autocolante în număr de ____________ bucăți, cu numerele
de serie:
de la _____________ până la ______________; de la _____________ până la ______________,
5. Au fost prezentate spre obliterare Sigilii Super-Scut în număr de ____________ bucăți, cu numerele
de serie:
de la _____________ până la ______________; de la _____________ până la ______________,
Toate mărcile metrologice, formularele buletinelor de verificare metrologică, etichetele autocolante,
sigiliile Super-Scut prezentate au fost obliterate în prezența membrilor comisiei de obliterare.

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)
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Anexa 11
Forma de prezentare
a cererii de comandă a mărcilor metrologice

CERERE

Directorului
Institutului Naţional de Metrologie
__________________________
(prenumele, numele)

Prin prezenta
(denumirea persoanei juridice, datele de contact)

solicită organizarea licitației pentru selectarea prestatorului serviciului de confecționare a mărcilor
metrologice, destinate utilizării în anul 20____.

1
1
2
3
4
5
...

2

3

Poansoane din oţel

Verificare metrologică Recunoaştere

Contratipă pt.
cleşte

Ştampile din cauciuc

Tipă pt. cleşte

Indicativul de identificare a
verificatorului metrolog

Nr.
d/o

Indicativul laboratorului

Tipul mărcii metrologice

Ø15
mm

Ø8
mm

Ø15
mm

Ø3,5
mm

Ø5
mm

Ø8
mm

Ø8
mm

Ø8
mm

4

5

6

7

8

9

10

11

Total:

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(data)

Notă:

Licitația se organizează la solicitarea a cel puțin 5 persoane juridice desemnate. Cererea se depune în
luna septembrie a anului precedent anului utilizării mărcilor metrologice, la sediul INM, sau prin fax:
022 903 111, sau E-mail: incercari@metrologie.md
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Anexa 12
Forma de prezentare
a cererii de comandă a formularelor buletinelor de verificare metrologică, etichetelor autocolante şi
sigiliilor Super-Scut

CERERE

Directorului
Institutului Naţional de Metrologie
__________________________
(prenumele, numele)

Prin prezenta
(denumirea persoanei juridice, indicativul laboratorului,

datele de contact)

solicită organizarea licitației pentru selectarea prestatorului serviciului de confecționare a:

(formularelor buletinelor de verificare metrologică; etichetelor autocolante; sigiliilor Super-Scut)

în număr de
(cantitatea, bucăți)

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(data)

Notă:

Licitația se organizează la solicitarea a cel puțin 5 persoane juridice desemnate. Cererea de comandă a
etichetelor autocolante şi sigiliilor Super-Scut se depune în luna septembrie a anului precedent anului
utilizării acestora, la sediul INM, sau prin fax: 022 903 111, sau E-mail: incercari@metrologie.md
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Pagina de înregistrare a modificărilor
Indicativul
modificării

Paginile/punctele modificate

Semnătura

Data

