
Mesaj de felicitare cu prilejul  
Zilei Mondiale a Metrologiei

Stimați prieteni!

Ziua Mondială a Metrologiei îmi oferă un bun prilej de a adresa cele mai sincere 
felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale specialiștilor, activitatea cărora, în 
vâltoarea vieții cotidiene, pare a fi una neobservată. Dar practica bate teoria și 
activitatea metrologilor ne demonstrează că acest domeniu are un rol important 
în viața fiecăruia dintre noi, influențează direct sau indirect toate procesele care 
au loc în mediul înconjurător.

În prezent, Guvernul Republicii Moldova implementează programe ample de 
modernizare a țării, în domeniul economic, agricultură, justiție, ordine și drept, 
apărare și securitate etc. Succesul acestor reforme depinde de contribuția 
fiecăruia dintre noi, inclusiv și a dumneavoastră, celor care activați în domeniul 
metrologiei. 

Anul 2015 a fost declarat de UNESCO drept Anul Internațional al Luminii și 
tehnologiilor bazate pe lumină și ca urmare, Organizațiile Internaționale de 
Metrologie vor desfășura acțiunile dedicate Zilei Mondiale a Metrologiei sub 
genericul ”Măsurările și lumina”. Este o inițiativă globală, care are drept scop 
să evidențieze rolul pe care lumina și tehnologiile optice îl au în viața cotidiană, 
precum și importanța acestora pentru viitor, pentru dezvoltarea sustenabilă a 
societății în care trăim. Consider că toate activitățile trebuie planificate în așa 
mod, încât oamenii de toate vârstele să conștientizeze și aprecieze rolul luminii în 
dezvoltarea durabilă a științei, producerii, tehnologiilor avansate, culturii, etc.

În această zi, nu pot trece cu vederea specialiștii din cadrul ministerului Economiei 
și  Institutului Național de Metrologie, rezultatele cărora în acest domeniu relevă 
capacități profesionale și instituționale înalte. Anume lor le-a revenit partea cea 
mai grea în procesul de implementare a noilor tehnologii în domeniu, armonizarea 
reglementărilor naționale de metrologie legală cu practica internațională și cea 
regională, perfecționarea și menținerea Bazei Naționale de Etaloane existente 
și asigurarea trasabilității măsurărilor, liberalizarea pieței în domeniul verificării 
metrologice a mijloacelor de măsurare legale, extinderea domeniilor de 
desemnare a persoanelor juridice care deja activează în acest domeniu, etc. Toate 
acestea, în ansamblu, ne inspiră încrederea că în domeniul metrologiei am ales o 
cale corectă de dezvoltare, care într-un final ne va asigura un succes. 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Metrologiei, din numele Guvernului Republicii Moldova, 
al Ministerului Economiei și al meu personal, transmit tuturor specialiștilor care 
activează în domeniul metrologiei cele mai sincere și calde felicitări cu ocazia 
sărbătorii profesionale, dorindu-le sănătate, fericire, realizări profesionale, pace 
și un viitor luminos

Stephane Bride,
Viceprim-ministrului, 
ministrului Economiei
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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. 208 din  “23” decembrie 2014
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML ADOR.2012.001 MP:2014 „Verificarea metrolo-
gică a sistemului pentru măsurarea vitezei de mișcare a mijloacelor de transport tip «АВТОДОрИЯ»

Pentru asigurarea uniformității, legalității și exactității măsurărilor în domeniile de interes public pe 
teritoriul Republicii Moldova și întru executarea art. 2, alin. (2), lit. d), art. 3, alin. (1), (12) și art. 28, alin. (2) 
ale Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95, în baza acordurilor semnate în cadrul Consiliului Interstatal de 
Standardizare, Metrologie și Certificare – EASC și la solicitarea Institutului Național de Metrologie 

ORDON:

1. Se aprobă în calitate de normă de metrologie legală:
- NML ADOR.2012.001 MP:2014 „Verificarea metrologică a sistemului pentru măsurarea vitezei de 

mișcare a mijloacelor de transport tip «АВТОДОрИЯ»”.  

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”.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Viceprim – ministru,
Ministru Andrian CANDU
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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.  13  din  “  09 ”   februarie 2015
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 17:2015  
şi abrogarea unor documente normative

Publicat : 17.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 666

În temeiul art. 2 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (3) lit. b), art. 3 alin. (1) și art. 15 alin. (7) ale Legii metrolo-
giei nr. 647-XIII din 17.11.1995 (Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 
15.04.2008), cu modificările și completările ulterioare,

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul general de metrologie legală RGML 17:2015 „Scheme de trasabilitate a uni-
tăților de măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, aprobare și utilizare”, expus în anexa la 
prezentul ordin.

2. Se abrogă documentul normativ:
- RGML 17:2007 “Sistemul Național de Metrologie. Scheme de trasabilitate a mijloacelor de măsura-

re. Principii de stabilire”, aprobat prin hotărîrea Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii 
Moldova nr. 2207-M din 29.12.2007.

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 plasare pe pagina web și publi-
care în revista “Metrologie”.

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

   Viceministrul Economiei  Valeriu TRIBOI

Metrologie legală
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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.  26   din  “  27 ”   februarie 2015
mun. Chișinău

cu privire la completarea anexei nr.2 
 la Ordinul Ministerului Economiei nr. 111  

din 26 iunie 2012

În temeiul art. 2 alin. (5) din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova 1996, nr.13, art. 124), cu modificările și completările ulterioare, precum și în scopul armo-
nizării Sistemului Național de Metrologie la practicile europene și internaționale,

ORDON:

1. Se completează Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Economiei nr. 111 din 26 iunie 2012 cu privire la 
aprobarea Regulamentului Consiliului Național de Metrologie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
2012, nr. 190-192, art. 1107) cu următoarele poziții:
– Constantin Sîrbuleț – administrator al „AQUATEH” SRL;
– Iurie Dolghieru – administrator al Î.S. „VESTMOLDTRANSGAZ”.

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 publicare în revista de speciali-
tate „Metrologie”.

 

Viceprim-ministru,
Ministrul Economie Stephane Christophe BRIDE

Institutul Național de Metrologie
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o r d i n
П Р И К А З

Nr.  41  din  “ 30 ”   martie 2015
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 2-13:2015 „Sistem de măsurare a vitezei medii  
de mișcare a mijloacelor de transport. Cerințe metrologice.  Procedura de verificare metrologică

Publicat : 14.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 93 art Nr : 662

În  temeiul art. 2 alin. (2) lit. d) și art. 3 alin. (1), (12) din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 
(Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15.04.2008), cu modificările și 
completările ulterioare, pentru asigurarea uniformității, legalității și exactității măsurărilor în domeniile de 
interes public pe teritoriul Republicii Moldova,

ORDON:

1. A aproba în calitate de normă de metrologie legală:
– NML 2-13:2015 „Sistem de măsurare a vitezei medii de mișcare a mijloacelor de transport. Cerințe 

metrologice. Procedura de verificare metrologică”.

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”.

Viceprim-ministru,
Ministrul Economiei Stephane Christophe BRIDE

Ministerul econoMiei
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Metrologie legală
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Institutul Național de Metrologie

o r d i n
П Р И К А З

nr.  47  din  “ 21 ”   aprilie   2015
mun. Chișinău

Cu privire la extinderea domeniului de desemnare al laboratorului metrologic al „ALEX SISTEM” SRL  
pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale 

În temeiul art. 2, alin. (2), lit. g) al Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Republicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15.04.20088), în conformitate cu prevederile Re-
gulamentului general de metrologie legală RGML 01:2012 „Sistemul Național de Metrologie Desemnarea în 
cadrul Sistemului Național de Metrologie”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 02 iulie 
2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 237-241, art.1377) și la recomandările membrilor 
Consiliului Național de Metrologie din 26 martie 2015 (Proces verbal nr. 2 din 26 martie 2015), în scopul asi-
gurării uniformității, legalității și exactității măsurărilor în Republica Moldova.

ORDON:

1. Se extinde domeniul de desemnare al „ALEX SISTEM” SRL, pentru efectuarea verificării metrologice a 
aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată cu clasa de exactitate superioară și greutăți, conform 
domeniului de acreditare.

2. Se completează Certificatul de desemnare nr. SNM MD 014/015:2013 din 19 decembrie 2013, al labo-
ratorului metrologic al „ALEX SISTEM” SRL, cu Anexa nr.2 - Domeniu de desemnare (extindere).

3. Direcția dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul Ministerului Economiei:
− să actualizeze Lista entităților desemnate pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare 

legale, plasată pe pagina web a Ministerului Economiei;
− să transmită prezentul Ordin Institutului Național de Metrologie pentru plasarea pe pagina web și 

publicare în revista “Metrologie”.

Viceprim – ministru,
Ministru Stephane Christophe BRIDE
 

 

Ministerul econoMiei
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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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.  49  din  “   22  ”   aprilie  2015
mun. Chișinău

Cu privire la extinderea domeniului de desemnare al ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”  
pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale

În temeiul art. 2, alin. (2), lit. g) al Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Republicată în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15.04.20088), în conformitate cu prevederile Re-
gulamentului general de metrologie legală RGML 01:2012 „Sistemul Național de Metrologie Desemnarea în 
cadrul Sistemului Național de Metrologie”, aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 02 iulie 
2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 237-241, art.1377) și la recomandările membrilor 
Consiliului Național de Metrologie din 26 martie 2015 (Proces verbal nr. 2 din 26 martie 2015), în scopul asi-
gurării uniformității, legalității și exactității măsurărilor în Republica Moldova

ORDON:

1. Se extinde domeniul de desemnare al ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, pentru efectu-
area verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale din domeniile: mărimi electromagnetice, 
fizico-chimice, biomedicale, mărimi de debit al substanțelor: volum, conform domeniului de acredita-
re.

2. Se completează Certificatul de desemnare nr. SNM MD 017/017:2015 din  2 februarie 2015, al ÎS „Cen-
trul de Metrologie Aplicată și Certificare”, cu Anexa nr.2 - Domeniu de desemnare (extindere).

3. Direcția dezvoltarea infrastructurii calității din cadrul Ministerului Economiei:
− să actualizeze Lista entităților desemnate pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare 

legale, plasată pe pagina web a Ministerului Economiei;
− să transmită prezentul Ordin Institutului Național de Metrologie pentru plasarea pe pagina web și 

publicare în revista “Metrologie”.

Viceprim – ministru,
Ministru Stephane Christophe BRIDE 
 

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._51_ din  “23”   aprilie  2015
mun.Chișinău

Cu privire la aprobarea etalonului național al unității de măsură a masei.

În temeiul art. 8 din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova 1996, nr.13, art. 124), cu modificările și completările ulterioare, precum și în scopul dezvoltării con-
tinue a Bazei Naționale de Etaloane

ORDON:

1. Se aprobă etalonul național al unității de măsură a masei în componența indicată în fișa tehnică a eta-
lonului.

2. Se stabilește locul de păstrare al etalonului național al unității de măsură a masei - Institutul Național 
Metrologie (INM).

3. Se aprobă schema de trasabilitate pentru transmiterea unității de măsură a masei în Republica Mol-
dova, elaborată în conformitate cu documentul normativ RGML 17:2015 „Scheme de trasabilitate a 
unităților de măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, aprobare și utilizare”.

4. Se aprobă Programul de implementare al etalonului național a unității de măsură a masei.

5. Se pune în sarcina INM desemnarea persoanei responsabile de conservarea etalonului național al uni-
tății de măsură a masei conform Recomandării.

6. A publica prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Economiei.

7. A transmite prezentul ordin Institutului Național de Metrologie pentru publicare în revista de speciali-
tate “Metrologie”.

Viceprim-ministru, 
Ministru Stephane Christophe BRIDE
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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._52_ din  “_23_”   aprilie  2015
mun.Chișinău

Cu privire la aprobarea etalonului național al unității de măsură a debitului lichidelor

În temeiul art. 8 din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova 1996, nr.13, art. 124), cu modificările și completările ulterioare, precum și în scopul dezvoltării con-
tinue a Bazei Naționale de Etaloane

ORDON:

1. Se aprobă etalonul național al unității de măsură a debitului lichidelor în componența indicată în fișa 
tehnică a etalonului.

2. Se stabilește locul de păstrare a etalonului național al unității de măsură a debitului lichidelor - Institu-
tul Național Metrologie (INM).

3. Se aprobă schema de trasabilitate pentru transmiterea unității de măsură a debitului lichidelor în Re-
publica Moldova, elaborată în conformitate cu documentul normativ RGML 17:2015 „Scheme de trasa-
bilitate a unităților de măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, aprobare și utilizare”.

4. Se aprobă Programul de implementare al etalonului național al unității de măsură a debitului lichi- 
delor.

5. Se pune în sarcina INM desemnarea persoanei responsabile de conservarea etalonului național al uni-
tății de măsură a debitului lichidelor conform Recomandării.

6. A publica prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Economiei.

7. A transmite prezentul ordin Institutului Național de Metrologie pentru publicare în revista de speciali-
tate “Metrologie”.

Viceprim-ministru, 
Ministru Stephane Christophe BRIDE

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._53_ din  “23”  aprilie  2015
mun.Chișinău

Cu privire la aprobarea Etalonului național al unității de măsură a factorului spectral  
de transmitanță și densitate optică.

În temeiul art. 8 din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova 1996, nr.13, art. 124), cu modificările și completările ulterioare, precum și în scopul dezvoltării con-
tinue a Bazei Naționale de Etaloane

ORDON:

1. Se aprobă etalonul național al unității de măsură a factorului spectral de transmitanță și densitate op-
tică în componența indicată în fișa tehnică a etalonului.

2. Se stabilește locul de păstrare al etalonului național al unității de măsură a factorului spectral de trans-
mitanță și densitate optică - Institutul Național Metrologie (INM).

3. Se aprobă schema de trasabilitate pentru transmiterea unității de măsură a factorului spectral de trans-
mitanță și densitate optică în Republica Moldova, elaborată în conformitate cu documentul normativ 
RGML 17:2015 „Scheme de trasabilitate a unităților de măsură. Principii de stabilire. Modul de elabo-
rare, aprobare și utilizare”.

4. Se aprobă Programul de implementare al etalonului național al unității de măsură a factorului spectral 
de transmitanță și densitate optică.

5. Se pune în sarcina INM desemnarea persoanei responsabile de conservarea etalonului național al uni-
tății de măsură a factorului spectral de transmitanță și densitate optică conform Recomandării.

6. A publica prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Economiei.

7. A transmite prezentul ordin Institutului Național de Metrologie pentru publicare în revista de speciali-
tate “Metrologie”.

Viceprim-ministru, 
Ministru Stephane Christophe BRIDE
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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. 54  din  “23”   aprilie   2015
mun.Chișinău

Cu privire la aprobarea etalonul de referință multifuncțional al unităților 
de măsură ale mărimilor electrice

În temeiul art. 8 din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova 1996, nr.13, art. 124), cu modificările și completările ulterioare, precum și în scopul dezvoltării con-
tinue a Bazei Naționale de Etaloane

ORDON:

1. Se aprobă etalonul de referință multifuncțional al unităților de măsură a mărimilor electrice în compo-
nența indicată în fișa tehnică a etalonului.

2. Se stabilește locul de păstrare a etalonului de referință multifuncțional al unităților de măsură a mări-
milor electrice - Institutul Național Metrologie (INM).

3. Se aprobă schemele de trasabilitate pentru transmiterea unității de măsură a intensității curentului 
continuu (Amper) și curentului alternativ (Amper) și a unității de măsură a tensiunii electrice în curent 
continuu și alternativ (Volt) în Republica Moldova, elaborate în conformitate cu documentul normativ 
RGML 17:2015 „Scheme de trasabilitate a unităților de măsură. Principii de stabilire. Modul de elabo-
rare, aprobare și utilizare”.

4. Se aprobă Programul de implementare al etalonului de referință multifuncțional al unităților de măsură 
a mărimilor electrice.

5. Se pune în sarcina INM desemnarea persoanei responsabile de conservarea etalonului de referință 
multifuncțional al unităților de măsură a mărimilor electrice conform Recomandării.

6. A publica prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Economiei.

7. A transmite prezentul ordin Institutului Național de Metrologie pentru publicare în revista de speciali-
tate “Metrologie”.

Viceprim-ministru, 
Ministru Stephane Christophe BRIDE
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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. 55 din  “23”   aprilie   2015
mun.Chișinău

Cu privire la aprobarea etalonului național al unității de măsură a lungimii de la 0 pînă la 20 m.

În temeiul art. 8 din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova 1996, nr.13, art. 124), cu modificările și completările ulterioare, precum și în scopul dezvoltării con-
tinue a Bazei Naționale de Etaloane

ORDON:

1. Se aprobă etalonul național al unității de măsură a lungimii de la 0 pînă la 20 m, în componența indicată 
în fișa tehnică a etalonului.

2. Se stabilește locul de păstrare al etalonului de referință al unității de măsură a lungimii de la 0 pînă la 
20 m – Institutul Național Metrologie (INM).

3. Se aprobă schema de trasabilitate pentru transmiterea unității de măsură a lungimii de la 0 pînă la 20 m 
în Republica Moldova, elaborată în conformitate cu documentul normativ RGML 17:2015 „Scheme de 
trasabilitate a unităților de măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, aprobare și utilizare”.

4. Se aprobă Programul de implementare al etalonului național al unității de măsură a lungimii de la 0 
pînă la 20 m.

5. Se pune în sarcina INM desemnarea persoanei responsabile de conservarea etalonului național al uni-
tății de măsură a lungimii de la 0 pînă la 20 m conform Recomandării.

6. A publica prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Economiei.

7. A transmite prezentul ordin Institutului Național de Metrologie pentru publicare în revista de speciali-
tate “Metrologie”.

Viceprim-ministru, 
Ministru Stephane Christophe BRIDE
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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. 56  din  “23”  aprilie   2015
mun.Chișinău

Cu privire la aprobarea etalonului de referință al unității de măsură a pH-ului

În temeiul art. 8 din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova 1996, nr.13, art. 124), cu modificările și completările ulterioare, precum și în scopul dezvoltării con-
tinue a Bazei Naționale de Etaloane

ORDON:

1. Se aprobă etalonul de referință al unității de măsură a pH-ului în componența indicată în fișa tehnică a 
etalonului.

2. Se stabilește locul de păstrare a etalonului de referință al unității de măsură a pH-ului - Institutul Nați-
onal Metrologie (INM).

3. Se aprobă schema de trasabilitate pentru transmiterea unității de măsură a pH-ului în Republica Mol-
dova, elaborată în conformitate cu documentul normativ RGML 17:2015 „Scheme de trasabilitate a 
unităților de măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, aprobare și utilizare”.

4. Se aprobă Programul de implementare al etalonului de referință al unității de măsură a pH-ului.

5. Se pune în sarcina INM desemnarea persoanei responsabile de conservarea etalonului de referință al 
unității de măsură a pH-ului conform Recomandării.

6. A publica prezentul ordin pe pagina web a Ministerului Economiei.

7. A transmite prezentul ordin Institutului Național de Metrologie pentru publicare în revista de speciali-
tate “Metrologie”.

Viceprim-ministru, 
Ministru Stephane Christophe BRIDE
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Institutul Național de Metrologie

H O T Ă R Î R E

nr. 006
“11”  martie 2015

Referitor la aprobarea de model șli prelungirea certificatului de aprobare  
de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model,  în sco-
pul prelungirii certificatului de aprobare de model, și în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Ştiințific al 
INM din data 05.03.2015, 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, APARAT PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIŞCARE A MIJLOACELOR DE 
TRANSPORT tip BEE III KCE, producător MPH Industries Inc., Statele Unite ale Americii, cu nr. I-0923:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 943 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 11.03.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIŞCARE A MIJLO-
ACELOR DE TRANSPORT tip BEE III KCE verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verifica- 
re – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală).

2. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 944 pentru contor static MonofaZat de energie 
ELECTRICĂ ACTIVĂ tip ME172, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0783:2011 producător: „ISKRAEMECO” d.d., Republica Slovenia pe 
un termen de 5 ani pînă la 11.03.2020.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru contor static MonofaZat DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ 
tip ME172 verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 96 luni (conform „Listei 
Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală).

3. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 945 pentru SISTEM DE MĂSURARE ŞI ÎNREGISTRARE A 
CANTITĂŢII PRODUSELOR PETROLIERE ŞI GAZELOR LICHEFIATE LIVRATE CU AMĂNUNTUL tip „DOMINANTA”, 
inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” 
sub nr. I-0721:2010 producător: „Combuservice S.R.L., str. Cuza-Vodă bd., 25/5, ap.(of.) 49, mun. Chișinău, 
Republica Moldova pe un termen de 5 ani pînă la 11.03.2020.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SISTEM DE MĂSURARE ŞI ÎNREGISTRARE A CANTITĂŢII PRODU-
SELOR PETROLIERE ŞI GAZELOR LICHEFIATE LIVRATE CU AMĂNUNTUL tip „DOMINANTA” verificarea metro-
logică inițială și periodică cu perioada de verificare – 6 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsura-
re supuse controlului metrologic legală).

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

nr. 008
”02” aprilie 2015

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici și 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 mă-
surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, APARAT PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE 
MIŞCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT tip “Искра”ДА, producător ООО “Симикон”, Federația Rusă, cu  
nr. III-0408:2015.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0088 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ționat cu nr. de fabricație: 0594; 0595; 0598; 0600; 0604, firmei S.C. “NETSISTEM” S.R.L.,  mun. Bălți, Repu-
blica Moldova.

Se recunoaște verificarea metrologică inițială a aparatului pentru măsurarea vitezei de mișcare a mijloa-
celor de transport tip “Искра”ДА, efectuată de către ФБУ “Тест-С.-Петербург”, Federația Rusă. În acest caz, 
pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕрКЕ și pe carcasa aparatului se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a 
rezultatelor verificărilor (REC).

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea vitezei de mișcare a mijloacelor de 
transport tip “Искра”ДА verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Lis-
tei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală”).

2. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de stat al mijloacelor de mă-
surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, SISTEM DE MĂSURARE tip ”АЛКО-3”, pro-
ducător ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина», Federația Rusă, cu   
nr. III-0409:2015.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0089 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ționat cu nr. de fabricație 5010001, firmei Î.M. ”ZERNOFF” S.R.L.,  mun. Chișinău, Republica Moldova.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru sistemul de măsurare tip ”АЛКО-3” verificarea metrologică iniția-
lă și periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legală”).

Director general VITALIE DRAGANCEA
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Institutul Național de Metrologie

H O T Ă R Î R E

nr. 009
“09”  aprilie 2015

Referitor la aprobarea de model, prelungirea certificatului de aprobare de model  
și prelungirea certificatului de recunoaștere a aprobării de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model,  în 
scopul prelungirii certificatului de aprobare de model, în scopul prelungirii certificatului de recunoaștere a 
aprobării de model, și în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Ştiințific al INM din data 07.04.2015, 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, MANOMETRU tip SIMGA, producător SIMGA MEKANIK ALETLER A.S., Republica 
Turcia, cu nr. I-0924:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 946 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 09.04.2020. 

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

2. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 947 pentru corector electronic de VoluM de 
GAZE tip miniELCOR, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” sub nr. I-0764:2011 producător: “ELGAS” s.r.o., Republica Cehă pe un termen de 5 ani 
pînă la 09.04.2020.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CORECTOR ELECTRONIC DE VOLUM DE GAZE tip miniELCOR 
verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 24 luni (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală).

3. A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 333 R pentru SEMNALIZATOR tip BAPTA 
1-03, BAPTA 1-03.14, BAPTA 1-03.14 „Диспетчер”, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0714: 2010 producător: ЗАО  TEMIO, Ucraina, 
firmei “CHEMITRANS” S.R.L., str. Meșterul Manole, 20, mun. Chișinău, Republica Moldova, pe un termen de 
pînă la 28.11.2015.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SEMNALIZATOR tip BAPTA 1-03, BAPTA 1-03.14, BAPTA 1-03.14 
„Диспетчер” verificarea 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


