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MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
РЕСПуБЛИКИ МОЛДОВА

O R D I N 
П Р И К А З

Nr. 19  din  17.02.2015

cu privire la completarea „Listei oficiale a mijloacelor  
de măsurare supuse controlului metrologic legal”

Publicat : 27.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 46-51 art Nr : 335

În temeiul art.12, pct. (2) din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (republicată în Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15 aprilie 2008), cu modificările și completările ulterioare, 
întru asigurarea uniformității, exactității și legalității măsurărilor în Republica Moldova, 

ORDON 

1. Se aprobă completarea cu poziția 2.3.11 a Capitolului 2 „Mărimi mecanice” din „Lista oficială a mijloacelor 
de măsurare supuse controlului metrologic legal”, aprobată prin Hotărîrea Departamentului Standardizare 
și Metrologie nr. 1445-M din 4 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare (republicată integral 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 325-332, art.1506), cu următorul cuprins:

2.3.11 Sisteme pentru măsurarea vitezei medii de mișcare a 
mijloacelor de transport

12 VI, VP

2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a Ministerului 
Economiei.

3. A transmite prezentul ordin Institutului Național de Metrologie pentru plasarea pe pagina web și publicare 
în revista „Metrologie”.

 
 
    

VICEMINISTRUL ECONOMIEI Valeriu TRIBOI

Metrologie legală
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Institutul Național de Metrologie

MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
РЕСПуБЛИКИ МОЛДОВА

O R D I N
 П Р И К А З

nr.  14   din  “09”         02       2015
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 09:2015 și abrogarea unor 
documente normative

În temeiul art. 2, alin. (2), lit. b) și lit. d), alin. (3), lit. b), art. 3, alin. (1) și art. 7 ale Legii metrologiei nr. 
647-XIII din 17 noiembrie. 1995 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din  
15 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare 

ORDON 

1. Se aprobă Regulamentul general de metrologie legală RGML 09:2015 „Etaloanele unităților de măsură. 
Principii generale. Modul de elaborare, aprobare, înregistrare, conservare și utilizare”, anexă la prezentul 
ordin.

2. Se abrogă documentul normativ:
-  RGML 09:2007 “Sistemul Național de Metrologie. Etaloanele unităților de măsură. Modul de elaborare, 

aprobare, înregistrare, conservare și utilizare”, aprobat prin Hotărîrea Serviciului Standardizare și 
Metrologie al Republicii Moldova nr. 2207-M din 29 decembrie 2007; 

3. A publica prezentul ordin cu anexa respectivă, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web 
a Ministerului Economiei.

4. A transmite prezentul ordin Institutului Național de Metrologie pentru plasarea pe pagina web și publicare 
în revista “Metrologie”.

5. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

Viceministru Valeriu Triboi 
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H O T Ă R Î R E

nr. 065a

„29” decembrie 2014

Referitor la aprobarea de model și recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor de 
măsurare importate în exemplare unice sau loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

H O T Ă R Î R E:

1. A aproba modelul și a include în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare 
în Republica Moldova”, partea III, APARATUL DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanță 
electronică) tip KH II – OEM 800, producător BIZERBA GmbH&Co KG, Republica Federală Germania,  
cu nr. III-0404:2014.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0324 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație 11077033; 11077034; 11077035; 11077036; 11077037; 11077038, firmei „ROMANIAN BUSINESS 
CONSULT-M” S.R.L. mun. Chişinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARATUL DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanță 
electronică) tip KH II – OEM 800 verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare –  
12 luni. (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală”).

2. A recunoaște certificatul de examinare de tip CE și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, CONTOR DE APĂ ELECTROMAGNETIC tip 
OPTIFLUX 2300C, producător „KROHNE Altometer B.V.”, Regatul Ţărilor de Jos, cu nr. III-0405:2014.

 A elibera certificatul de recunoaștere a examinării de tip CE nr. 0086 UR pentru mijlocul de măsurare 
menționat firmei S.C. „AXIMA GRUP” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie A14035017; A14035092; A14035093.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a contorului de apă electromagnetic tip OPTIFLUX 2300C, 
efectuată de către „KROHNE Altometer B.V.”, Regatul Ţărilor de Jos. În acest caz pe buletinul de verificare se 
aplică marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor („REC”);

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ ELECTROMAGNETIC tip OPTIFLUX 2300C 
verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 24 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legală).

Director general   VITALIE DRAGANCEA

Metrologie legală
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Institutul Național de Metrologie

H O T Ă R Î R E

nr. 065

„05”  ianuarie 2015

Referitor la aprobarea de model, recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice în scopul aprobării de 
model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model, în 
scopul recunoașterii rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor de măsurare, în scopul prelungirii 
certificatului de aprobare de model, și în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Ştiințific al INM din data 
30.12.2014, emite următoarea:

 
H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, CONTOR STATIC MONOFAZAT DE ENERGIE ELECTRICĂ tip ZCG1xx, producător 
„Landis+Gyr” Limited, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu nr. I-0915:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 935 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 05.01.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR STATIC MONOFAZAT DE ENERGIE ELECTRICĂ tip ZCG1xx 
verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 96 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, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă electronică) 
tip CL5000 Series / CL5000J Series, producător CAS Corporation, Republica Coreea, cu nr. I-0916:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 936 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 05.01.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă 
electronică) tip CL5000 Series / CL5000J Series verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de 
verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal).

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă electronică) 
tip SW Series, producător CAS Corporation, Republica Coreea, cu nr. I-0917:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 937 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 05.01.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă 
electronică) tip SW Series verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni 
(conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal).

4. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă electronică) 
tip TS2-series şi TS5-series, producător XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO., LTD, Republica Populară Chineză, 
cu nr. I-0918:2015.
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A elibera certificatul de aprobare de model nr. 938 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 05.01.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă 
electronică) tip TS2-series şi TS5-series verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare 
– 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal).

5. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă electronică) 
tip LS2 / LH1 / LS2S series, producător XIAMEN PINNACLE ELECTRICAL CO., LTD, Republica Populară Chineză, 
cu nr. I-0919:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 939 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 05.01.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă 
electronică) tip LS2 / LH1 / LS2S series verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare 
– 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal).

 6. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, CONTOR DE GAZ CU PEREŢI DEFORMABILI 
CU COMPENSAREA AUTOMATĂ A TEMPERATURII tip OMEГA ЭК, OMEГA ЭК К, producător ЗАО „Газдевайс”, 
Federația Rusă, cu  nr. I-0920:2015.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0328 R pentru mijlocul de măsurare 
menționat firmei „MULTIENERGO” S.R.L., mun. Chișinău pe un termen de pînă la 03.06.2019.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU PEREŢI DEFORMABILI CU COMPENSAREA 
AUTOMATĂ A TEMPERATURII tip OMEГA ЭК, OMEГA ЭК К verificarea metrologică inițială efectuată de către 
ФБУ <<ЦСМ Московской области>>, Federația Rusă și periodică cu perioada de verificare – 60 luni (conform 
„Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal).

7. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 940 pentru DISTRIBUITOR DE COMBUSTIBIL tip SK700, 
inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” 
sub nr. I-0748: 2010 producător: Gilbarco GmbH & Co. KG, Republica Federală Germania pe un termen de 5 
ani pînă la 05.01.2020.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DISTRIBUITOR DE COMBUSTIBIL tip SK700 verificarea 
metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 6 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 941 pentru SISTEM DE MĂSURARE ŞI ÎNREGISTRARE 
A CANTITĂŢII PRODUSELOR PETROLIERE ŞI GAZULUI LICHEFIAT LIVRAT CU AMĂNUNTUL TIP „GILBARCO 
PPEU– PETROM MOLDOVA”, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0705:2010 producător: Gilbarco Veeder-Root, Republica Italiană pe 
un termen de 5 ani pînă la 05.01.2020.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SISTEM DE MĂSURARE ŞI ÎNREGISTRARE A CANTITĂŢII 
PRODUSELOR PETROLIERE ŞI GAZULUI LICHEFIAT LIVRAT CU AMĂNUNTUL TIP „GILBARCO PPEU– PETROM 
MOLDOVA” verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 6 luni (conform „Listei 
Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

Director general   VITALIE DRAGANCEA

Metrologie legală
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Institutul Național de Metrologie

H O T Ă R Î R E

nr.002

“31”  ianuarie 2015

Referitor la aprobarea de model  a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

H O T Ă R Î R E :

1. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, APARAT PENTRU MĂSURAREA CARACTERISTICILOR 
CONTURURILOR DE TIP  “FAZA - NUL” tip ИФН-200, producător ЗАО НПФ “Радио - Сервис”, Federația Rusă 
cu  nr. III-0406:2015.

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr.0087 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie: 7181, firmei “CALMONT GRUP” S.R.L., str. Gribov, 6/1, or. Durlești, Republica 
Moldova.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT PENTRU MĂSURAREA CARACTERISTICILOR 
CONTURURILOR DE TIP  “FAZA - NUL” tip ИФН-200 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal).

Director general   VITALIE DRAGANCEA
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H O T Ă R Î R E

nr. 003
“09”  februarie 2015

Referitor la aprobarea de model, recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice în scopul aprobării de 
model a mijloacelor de măsurare și prelungirea certificatelor de recunoașterea a aprobarii de model.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model, în 
scopul recunoașterii rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor de măsurare, în scopul prelungirii 
certificatului de aprobare de model, și în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-științific al INM din data 
05.02.2015, emite următoarea:

 
H O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, MULTIMETRU tip FLUKE 1630, producător Fluke Corporation, Statele Unite ale 
Americii, cu nr. I-0921:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 942 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 09.02.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru MULTIMETRU tip FLUKE 1630 verificarea metrologică inițială 
și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal”).

2. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, SISTEM PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE 
MIŞCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT tip „Автодория”, producător ООО „Автодория”, Federația Rusă, 
cu nr. I-0922:2015.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0329 R pentru mijlocul de măsurare 
menționat firmei S.R.L. „DESSA INTERNATIONAL”, mun. Chișinău pe un termen de pînă la 18.06.2017.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SISTEM PENTRU MĂSURAREA VITEZEI MEDII DE MIŞCARE A 
MIJLOACELOR DE TRANSPORT tip „Автодория” verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de 
verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

3. A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0330 R pentru CONTOR STATIC MONOFAZAT 
DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ tip CО-ЭА09, producător ГНПП «Обьдинение Коммунар», Ucraina, inclus 
anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea 
I cu nr. I-0692:2009, firmei S.A. „RED Nord-Vest”, or. Dondușeni pe un termen de pînă la 20.02.2016.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR STATIC MONOFAZAT DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ 
tip CО-ЭА09 verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 96 luni (conform „Listei 
Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

4. A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0331 R pentru CONTOR STATIC TRIFAZAT 
DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ tip CT-ЭА05, producător ГНПП «Обьдинение Коммунар», Ucraina, inclus 
anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea 
I cu  nr. I-0740:2010, firmei S.A. „RED Nord-Vest”, or. Dondușeni pe un termen de pînă la 26.04.2016.

Metrologie legală
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Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR STATIC TRIFAZAT DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ  
tip CT-ЭА05 verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 48 luni (conform „Listei 
Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

5. A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0332 R pentru CONTOR STATIC TRIFAZAT 
DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ tip CT-ЭА08, producător ГНПП «Обьдинение Коммунар», Ucraina, inclus 
anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea 
I cu nr. I-0739:2010, firmei S.A. „RED Nord-Vest”, or. Dondușeni pe un termen de pînă la 26.04.2016.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR STATIC TRIFAZAT DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ tip CT-
ЭА08 verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 48 luni (conform „Listei Oficiale 
a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

 

Director general                                                                      VITALIE DRAGANCEA
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H O T Ă R Î R E

nr.005

“25” februarie 2015

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

H O T Ă R Î R E:

1. A aproba modelul și a include în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, pH-METRU tip 3200P, producător AGILENT TECHNOLOGIES INTERNATIONAL 
Sarl, Confederația Elvețiană (cu reprezentantul oficial Agilent Technologies, Inc., Republica Populară Chineză), 
cu  nr. III-0407:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0325 Upentru mijlocul de măsurare menționat cu  
nr. de fabricațieCN12450028 (cu electrod nr. 07007014R), CN13020059 (cu electrod nr. 07007414R) şi 
CN13020053 (cu electrod nr. 07006314R), firmeiÎ.M. „LOKMERA” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova 
pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru pH-METRUL tip 3200Pverificarea metrologică inițială și periodică 
cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legală”).

Director general  VITALIE DRAGANCEA

Institutul Național de Metrologie


