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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.  204   din  “ 09  ”  ianuarie   2014
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală

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

ORDON 

1. Se aprobă Regulamentul general de metrologie legală RGML 04:2014 „Sistemul Național de Metrolo-
gie. Elaborarea reglementărilor de metrologie legală”, expus în anexa la prezentul ordin.

2. Se abrogă documentele normative:
-  RG 29-03-82-98 „Elaborarea normelor de metrologie”;
-  RG 29-03-136:2003 „Sistemul Național de Metrologie. Proceduri de măsurare. Cerințe generale”;
-  RG 29-03-144:2004 „Sistemul Național de Metrologie. Reglementări tehnice în metrologie. Principii 

generale”.

3. A publica prezentul ordin 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 publi-
care în revista „Metrologie”.

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

6. Controlul asupra executării prezentului ordin, se pune în sarcina viceministrului dlui Valeriu TRIBOI. 

Viceprim – ministru,
Ministru Andrian CANDU
 

Institutul Național de Metrologie
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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.   99    din “  29  ”   mai    2015
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea normelor de metrologie legală

În temeiul art. 2, pct. (2), lit. d) și art. 13, alin. (1) ale Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 (republicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15 aprilie 2008), cu modificările și completările 
ulterioare, întru asigurarea uniformității, legalității și exactității măsurărilor în domeniile de interes public pe 
teritoriul Republicii Moldova, la solicitarea Institutului Național de Metrologie

ORDON

1. Se aprobă în calitate de norme de metrologie legală:
- NML 5-09:2015 „Fotometru – aparat pentru determinarea transmitanței (permeabilității) luminii 

prin sticlă. Procedura de verificare metrologica” (Anexa nr.1);
- NML 2-14:2015 „Aparate pentru măsurarea jocului volanului mijloacelor de transport. Procedura de 

verificare metrologică” (Anexa nr. 2). 

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 sa web și 
publicarea în revista “Metrologie”.

Viceministru Valeriu TRIBOI
 

 
               

Metrologie legală



45
metrologie   • 3 (17) / 2015

Institutul Național de Metrologie

MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУбЛИКИ МОЛДОВА

O R D I N
П Р И К А З

ânr.   100    din “ 29 ” mai   2015
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea normei de metrologie legală

În temeiul art. 2, alin. (2), lit. d) și art. 13, alin. (1) ale Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.95 (republicată 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15 aprilie 2008), cu modificările și completările 
ulterioare, întru asigurarea uniformității, legalității și exactității măsurărilor în domeniile de interes public pe 
teritoriul Republicii Moldova, la solicitarea Institutului Național de Metrologie

ORDON

1. Se aprobă în calitate de normă de metrologie legală 
- NML 6-03:2015 „Sterilizatoare. Procedura de verificare metrologică” (Anexă);

2. Direcția dezvoltarea infrastructurii calității:
-  să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și plasarea pe pa-

gina web a Ministerului Economiei;
-  să transmită prezentul ordin Institutului Național de Metrologie pentru plasarea pe pagina sa web 

și publicarea în revista “Metrologie”.

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Valeriu TRIBOI, viceministru.

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. _104_ din “_08_ ” _iunie_ 2015
mun. Chişinău

Cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 5-02:2015
 „Măsurarea concentraţiei de alcool în aerul expirat de persoanele testate  

cu analizatorul de tip „ALCOTEST 6810”

În scopul asigurării uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public 
pe teritoriul Republicii Moldova şi în temeiul art. 2, alin. (2), lit. d) din Legea metrologiei nr. 647-XIII din  
17 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare

ORDON

1. Se aprobă în calitate de procedură de măsurare legală:
- PML 5-02:2015 „Măsurarea concentraţiei de alcool în aerul expirat de persoanele testate cu 

analizatorul de tip ALCOTEST 6810.” (se anexează). 

2. Direcţia dezvoltarea infrastructura calităţii:
- să asigure plasarea prezentului ordin pe pagina web a Ministerului Economiei şi publicarea în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
- să transmită prezentul ordin Institutului Naţional de Metrologie (INM) .

3. Se pune în sarcină Institutului Naţional de Metrologie publicarea în revista de specialitate «Metrologie»şi 
plasarea pe pagina web.

4.  Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcină dlui Valeriu Triboi, viceministru.

Viceprim-ministru,
ministrul 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.122 din  “31 ”    iulie   2015
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 6-04:2015 „Umidimetre pentru grăunțe  
de cereale și semințe oleaginoase. Cerințe tehnice și metrologice. 

Procedura de verificare metrologică”

În temeiul art. 2, alin. (2), lit. d) și art. 3, alin. (1), (12) ale Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 95 
(Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15 aprilie 2008) cu modificările și 
completările ulterioare, pentru asigurarea uniformității, legalității și exactității măsurărilor în domeniile de 
interes public pe teritoriul Republicii Moldova 

ORDON

1. Se aprobă în calitate de normă de metrologie legală:
- NML 6-04:2015 „Umidimetre pentru grăunțe de cereale și semințe oleaginoase. Cerințe tehnice și 

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 publi-
care în revista “Metrologie”.

Viceprim – ministru,
Ministru Stephane Christophe BRIDE
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H O T Ă R Î R E

nr. 013
“04” iunie 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 Re-
publica Moldova”, partea III, DISTRIBUITOR DE PRODUSE PETROLIERE tip 387∙8∙4, producător Wayne 
DRESSER, Republica Federală Germania cu nr. III-0410:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0326 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 85294/85295 și 85296/85297. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DISTRIBUITOR DE PRODUSE PETROLIERE tip 387∙8∙4 verifica-
rea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 6 luni.

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, TRANSFORMATOR DE CURENT tip ATB 10-B, producător ESITAȘ ELEKTRIK 
SANAYI VE TIC. A.Ș., Republica Turcia cu nr. III-0411:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr.0327 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 2015/937-1; 2015/938-1; 2015/939-1; 2015/948-1; 2015/949-1; 2015/950-1. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR DE CURENT tip ATB 10-B  verificarea metrolo-
gică inițială și periodică cu perioada de verificare – 48 luni.

 
3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în  

Republica Moldova”, partea III, TRANSFORMATOR DE TENSIUNE tip VTB 10-KF2, producător ESITAȘ 
ELEKTRIK SANAYI VE TIC. A.Ș., Republica Turcia cu nr. III-0412:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr.0328 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 2015/50960-1, 2015/50961-1, 2015/50956-1, 2015/50957-1, 2015/50959-1, 2015/50958-1. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR DE TENSIUNE tip VTB 10-KF2 verificarea me-
trologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 48 luni.

Director general   Vitalie DRAGANCEA

Metrologie legală
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Institutul Național de Metrologie

H O T Ă R Î R E

nr. 015
“12” iunie 2015

Referitor la recunoașterea aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinînd 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 măsu-
rare 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-0413:2015.

 A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0090 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ționat cu nr. de fabricație: 5445, 5446, 5498, 5499, 5500, firmei S.C. „NETSISTEM” S.R.L., mun. Bălți, Repu-
blica Moldova.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIŞCARE A MIJLOA-
CELOR DE TRANSPORT tip „Искра”ДА verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verifi- 
care – 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. 017
“23”  iunie 2015

Referitor la aprobarea de model și 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-Științific al 
INM din data 19.06.2015, 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, CORECTOR ELECTRONIC DE VOLUM DE GAZE tip DTC20-B, producător S.C. 
ELSTER AEROTEH S.R.L., România, cu nr. I-0925:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 948 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 23.06.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CORECTOR ELECTRONIC DE VOLUM DE GAZE tip DTC20-B ve-
rificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 60 luni (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

2. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 949 pentru DEFECTOSCOP ULTRASONIC tip „УДС2-PДM-
22”, inclus anterior în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova” sub nr. I-0398:2005 producător: Î.C.P. „RDM” S.R.L., bd. Gagarin, 2, mun. Chișinău, Republica 
Moldova pe un termen de 5 ani pînă la 23.06.2020.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DEFECTOSCOP ULTRASONIC tip „УДС2-PДM-22” verificarea me-
trologică 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 aprobare de model nr. 950 pentru CONTOR DE ENERGIE TERMICĂ tip SHARKY 
775, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova” sub nr. I-0787:2011 producător: HYDROMETER GmbH, Republica Federală Germania pe un ter-
men de 5 ani pînă la 23.06.2020.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE ENERGIE TERMICĂ tip SHARKY 775 verificarea me-
trologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 60 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. 018
“03”  iulie 2015

Referitor la aprobarea 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-Științific al 
INM din data 03.07.2015, 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, CONTOR DE APĂ RECE tip MVM, producător MADDALENA S.p.A., Republica 
Italiană, cu nr. I-0926:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 951 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 03.07.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip MVM verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 60 luni pentru DN 15 – DN 20; 24 luni pentru DN 25 – DN 40 (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, CONTOR DE APĂ RECE tip TY-5, producător BAYLAN Ölçü Aletleri San. Ve 
Ticaret Ltd. Ști, Republica Turcia, cu nr. I-0927:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 952 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 03.07.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip TY-5 verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 60 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.019
“06”  iulie 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 aproba modelul și a include în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Re-
publica Moldova”, partea III, ECHIPAMENTUL DE EVIDENŢĂ A TIMPULUI LEGĂTURILOR TELEFONICE 
tip MSS, producător „Ericsson AB”, Regatul Suediei cu nr. III-0414:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr.0329 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: BMF 1071044/0221. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ECHIPAMENTUL DE EVIDENŢĂ A TIMPULUI LEGĂTURILOR 
TELEFONICE tip MSS verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 24 luni (con-
form „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director general   Vitalie DRAGANCEA

Metrologie legală
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H O T Ă R Î R E

nr.021
“20”  iulie 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 aproba modelul și a include în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanță de 
laborator) tip EX 324M, producător OHAUS Corporation, Statele Unite ale Americii cu nr. III-0415:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0330 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: B501439878 și B501439879. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ 
(balanță de laborator) tip EX 324M verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verifi- 
care – 12 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 III, TRANSFORMATOR DE CURENT tip METSECT5DD (modificarea MET-
SECT5DD100; METSECT5DD125), producător SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Republica Franceză 
cu nr. III-0416:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0331 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fa-
bricație: 3157020056; 3157020057; 3157020065; 3157040042; 3157049041; 3141460040; 3157030118; 
3141460059; 3141460056. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR DE CURENT tip METSECT5DD (modificarea 
METSECT5DD100; METSECT5DD125) verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verifi-
care – 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. 022
“24”  iulie 2015

Referitor la aprobarea de model și prelungirea certificatelor 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-Științific al 
INM din data 23.07.2015, 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, CONTOR DE GAZ CU ULTRASUNET tip G4 EUS, producător S.C. AEM S.A., 
România, cu nr. I-0928:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 953 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 24.07.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU ULTRASUNET tip G4 EUS verificarea me-
trologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 24 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 Re-
publica Moldova”, partea I, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanță electronică) 
tip PR PLUS Series, producător CAS Corporation, Republica Coreea, cu nr. I-0929:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 954 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 24.07.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanță  
electronică) tip PR PLUS 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, CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip CPR-RP, producător B METERS s.r.l., 
Republica Italiană, cu nr. I-0930:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 955 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 24.07.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip CPR-RP verificarea metro-
logică inițială și periodică cu perioada de verificare – 60 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

Metrologie legală
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4. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, CONTOR DE APĂ RECE tip GMB, tip GMB-RP, producător B METERS s.r.l., 
Republica Italiană, cu nr. I-0931:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 956 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 24.07.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip GMB, tip GMB-RP verificarea me-
trologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 60 luni pentru DN 15 – DN 20; 24 luni pentru  
DN 25 – DN 50 (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

5. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 957 pentru CONTOR DE ENERGIE TERMICĂ tip RAY (mo-
dificările RAY 447, RAY 450), inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0753:2011 producător: DIEHL Metering  GmbH, Republica Fede-
rală Germania pe un termen de 5 ani pînă la 24.07.2020.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE ENERGIE TERMICĂ tip RAY (modificările RAY 447, 
RAY 450) verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 60 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. 023
“10”  august 2015

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model  și în 
urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Științific al INM din data 07.08.2015, 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 DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ tip 830x/840x; 
830xb/840xb, producător Datalogic ADC, Inc., Statele Unite ale Americii, cu nr. I-0932:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 958 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 10.08.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ tip 
830x/840x; 830xb/840xb verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 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 tip Magellan 980x, 
producător Datalogic ADC, Inc., Statele Unite ale Americii, cu nr. I-0933:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 959 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 10.08.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ tip Ma-
gellan 980x verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei 
Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director general   Vitalie DRAGANCEA

Metrologie legală
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H O T Ă R Î R E

nr.026
“20”  august 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 aproba modelul și a include în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare 
în Republica Moldova”, partea III, ph-metru tip HI 3221, producător Hanna Instruments, România cu  
nr. III-0417:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr.0332 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: E0042153 (cu electrod tip HI 1131 nr. fabricație 01231EAN ). 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru ph-metru tip HI 3221 verificarea metrologică inițială și periodică 
cu perioada de verificare – 12 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 III, POLARIMETRU tip UniPol L, producător SCHMIDT+HAENSCH GmbH& Co., 
Republica Federală Germania cu nr. III-0418:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr.0333 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 35044. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru POLARIMETRU tip UniPol L 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 III, REFRACTOMETRU tip RX-9000α, producător ATAGO Co. Ltd., Japonia cu 
nr. III-0419:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr.0334 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 154508. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru REFRACTOMETRU tip RX-9000α verificarea metrologică inițială 
și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal”).
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4. A aproba modelul și a include în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, DENSIMETRU tip DMA 4100M, producător Anton Paar GmbH, Republica 
Austria cu nr. III-0420:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr.0335 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 81686964. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DENSIMETRU tip DMA 4100M verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 60 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal”).

Director general   Vitalie DRAGANCEA

Metrologie legală
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H O T Ă R Î R E

nr. 028
“08”  septembrie 2015

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

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model, prelun-
girea certificatului de aprobare de model, recunoașterea certificatului de aprobare de model a mijloacelor 
de măsurare și în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Științific al INM din data 04.09.2015, emite urmă-
toarea.

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 Re-
publica Moldova”, partea I, DISTRIBUITOR DE GAZ LICHEFIAT tip EUROSTAR V Y Z, producător Europump 
Italia SRL, Italia, cu nr. I-0934:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 960 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 08.09.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DISTRIBUITOR DE GAZ LICHEFIAT tip EUROSTAR V Y Z verificarea 
metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 6 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 Re-
publica Moldova”, partea I, CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip DBRF şi DBRC, producător G. GIOANOLA 
S.r.l, Republica Italiană, cu nr. I-0935:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 961 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 08.09.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip DBRF şi DBRC verificarea 
metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 60 luni pentru DN 15 – DN 20; 24 luni pentru 
DN 25 – DN 40 (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 Re-
publica Moldova”, partea I, CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip GMC8, tip GMC8-45, tip GMC8-RFM, tip 
GMDX, tip GMDM, producător B METERS s.r.l., Republica Italiană, cu nr. I-0936:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 962 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 08.09.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip GMC8, tip GMC8-45, 
tip GMC8-RFM, tip GMDX, tip GMDM verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de  
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verificare – 60 luni pentru DN 15 – DN 20; 24 luni pentru DN 25 – DN 50 (conform „Listei Oficiale a mijloa-
celor 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, SPECTROFOTOMETRU tip SP (modificarea SP-830 PLUS), producător „Me-
tertech Inc.”, Taiwan, Republica Populară Chineză, cu nr. I-0937:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 963 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 08.09.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SPECTROFOTOMETRU tip SP (modificarea SP-830 PLUS) verifica-
rea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloace-
lor 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 tip CT100 Series, 
producător CAS Corporation, Republica Coreea, cu nr. I-0938:2015.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 964 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 08.09.2020. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ tip CT100 
Series verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Ofi-
ciale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

6. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 965 pentru MANOMETRU (aparat de măsurare a presi-
unii şi de umflare pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip AirForce, inclus anterior în ”Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0792:2012 producător: 
„PCL AIR Technology”, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe un termen de 5 ani pînă la 
08.09.2020.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru MANOMETRU (aparat de măsurare a presiunii şi de umflare 
pentru pneurile vehiculelor rutiere) tip AirForce verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada 
de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic 
legal”).

7. 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, UMIDIMETRU PENTRU GRĂUNŢE DE CEREALE ŞI 
SEMINŢE OLEAGINOASE tip GRANOMAT, producător PFEUFFER GmbH, Republica Federală Germană cu  
nr. I-0939:2015.

 A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 334 R pentru mijlocul de măsurare men-
ționat firmei Î.C.S. „FFA TRANS OIL LTD” SRL, mun. Chișinău, Republica Moldova pe un termen de pînă la 
15.05.2018.

 A recunoaște verificarea metrologică inițială a UMIDIMETRULUI PENTRU GRĂUNŢE DE CEREALE ŞI SE-
MINŢE OLEAGINOASE tip GRANOMAT, efectuată de către INM, Romȃnia. În acest caz se aplică marcajul 
metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”) pe carcasa mijlocului de măsurare. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru UMIDIMETRU PENTRU GRĂUNŢE DE CEREALE ŞI SEMINŢE OLE-
AGINOASE tip GRANOMAT verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform 
„Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director general interimar    Adrian ONCEANU

Metrologie legală


