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PREAMBUL
În conformitate cu prevederile articolului 16 al RGML 12:2018 „Sistemul Naţional
de Metrologie. Marcaje şi buletine de verificare metrologică” și Anexa 2 la Lista
Oficială a mijloacelor de măsurare și măsurărilor supuse controlului metrologic
legal, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu modificările și
completările ulterioare, Sarcina Tehnică pentru confecţionarea etichetelor
autocolante, destructibile prin dezlipire, se elaborează de Institutul Naţional de
Metrologie şi se aprobă de către Autoritatea centrală de metrologie.
Etichetele autocolante, destructibile prin dezlipire, confecționate conform prezentei
Sarcini Tehnice, sunt destinate utilizării, de către persoanele juridice, desemnate în
cadrul sistemului naţional de metrologie pentru efectuarea verificărilor metrologice
ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.
Forma, dimensiunile, materialele din care sunt confecționate şi informațiile, trecute
pe etichetele autocolante, trebuie să corespundă cerințelor prezentei Sarcini Tehnice.
CONDIŢII TEHNICE DE EXECUTARE A ETICHETELOR
AUTOCOLANTE DESTRUCTIBILE PRIN DEZLIPIRE

1. Forma şi conţinutul etichetelor autocolante, destructibile prin dezlipire, trebuie să
corespundă cerinţelor stipulate în articolul 16 din Anexa 2 la Lista Oficială a
mijloacelor de măsurare și măsurărilor supuse controlului metrologic legal, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu modificările și completările
ulterioare.
2. Etichetele autocolante se confecţionează din materiale rezistente la acţiunea
mediului ambiant (umezeală, temperatură, acţiunea razelor solare) şi destructibile
prin dezlipire.
3. Dimensiunile etichetelor:
• 10 mm × 20mm
• 20 mm × 40 mm
4. Informaţiile, tipărite pe etichetele autocolante sunt trecute în Anexa 1.
5. Numărul de strictă evidenţă al etichetei autocolante este compus din: indicativul
entităţii desemnate în cadrul sistemului naţional de metrologie pentru efectuarea
verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale, care se notează cu o
majuscula a alfabetului latin, urmat de numărul de strictă evidenţă al etichetei
autocolante, compus din 6 cifre.

Exemplu:

X 000001

Unde:
X – indicativul laboratorului din cadrul Institutului Naţional de Metrologie sau al
persoanelor juridice, desemnate pentru efectuarea verificărilor metrologice a
mijloacelor de măsurare legale desemnate pentru efectuarea verificărilor
metrologice a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.
Indicativul se notează cu o majuscula a alfabetului latin și se stabilește de către
Autoritatea Centrală de Metrologie (Anexa 2)

Anexa 1

FORMA ŞI CONŢINUTUL ETICHETEI AUTOCOLANTE

yxxxxxx

xyyyyyy

Unde:
xyyyyyy - reprezintă numărul de evidenţă a etichetei alcătuit din o majusculă a
alfabetului latin şi şase caractere numerice;
În circumferinţa din centrul etichetei se aplica marcajul cu ştampilele de cauciuc cu
 15 mm (la dimensiunile etichetei de 20 mm × 40 mm) şi cu  8 mm (la
dimensiunile etichetei de 10 mm × 20mm).

Anexa 2

INDICATIVELE ATRIBUITE PERSOANELOR JURIDICE, DESEMNATE
PENTRU EFECTUAREA VERIFICĂRILOR METROLOGICE A
MIJLOACELOR DE MĂSURARE SUPUSE CONTROLULUI
METROLOGIC LEGAL
(Situația la 09.09.2022)
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IP Institutul Național de Metrologie
CMAC locația Chișinău
CMAC locația Ceadîr-Lunga
SRL ”Alex-Sistem”
SRL ”Aquateh”
SRL ”Tehlab Service”
SRL ”Metronlab”
SRL ”Metroaparat Service”
SRL ”A.I.F. Etalon”
SRL ”Progreslab”
SRL ,,Etalonlab”
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