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H O T Ă R Î R E

nr.030
“17”  septembrie 2015

Referitor la aprobarea de model și recunoașterea certificatului de aprobare de model a mijloacelor  
de măsurare importate în exemplare unice și 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, DOZIMETRU tip identiFINDER R R400, producător FLIR Radiation Inc., Statele 
Unite ale Americii cu nr. III-0421:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr.0336 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 910422-1053. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip identiFINDER R R400 verificarea metrologică iniți-
ală 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, SPECTROFOTOMETRU tip Vertex 70, producător ”Bruker Optik GmbH”, Re-
publica Federală Germania cu nr. III-0422:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr.0337 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 1687. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SPECTROFOTOMETRU tip Vertex 70 verificarea metrologică iniți-
ală și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal”).

3. 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, DOZIMETRU-RADIOMETRU tip МКС-05 „ТЕР-
РА”, producător ЧП „НПЧП „Спаринг-Вист Центр”, Ucraina cu  nr. III-0423:2015.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0091 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ționat cu nr. de fabricație: 1113592, 1113595, 1113708, 1113751, 1113752, 1113847, 1113857, 1113860, 
1113875, 1114051, firmei ISDS ”Obiectele Speciale nr. 5101, nr. 5102”, mun. Chișinău.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU-RADIOMETRU tip МКС-05 „ТЕРРА” verificarea me-
trologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal”).

4. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsura-
re permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, RADIOMETRU-DOZIMETRU DE GAMMA- ŞI BETA-
RADIAŢII tip РКС-01 „Стора”, producător ЧП „НПЧП „Спаринг-Вист Центр”, Ucraina cu  nr. III-0424:2015.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0092 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ționat cu nr. de fabricație: 1100197, 1100237, 1100238, 1100243, 1100244, 1100246, 1100248, 1100253, 
1100285, 1100289, firmei ISDS ”Obiectele Speciale nr. 5101, nr. 5102”, mun. Chișinău.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru RADIOMETRU-DOZIMETRU DE GAMMA- ŞI BETA-RADIAŢII tip 
РКС-01 „Стора” verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Lis-
tei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director general interimar                                                        ADRIAN ONCEANU
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H O T Ă R Î R E

nr. 031
“21”  septembrie 2015

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a 
mijloacelor de măsurare și în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Ştiințific al INM din data 18.09.2015, 
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 Alex Print, 
producător „Alex S&E” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova, cu nr. I-0940:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 966 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 21.09.2020. 

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

Solicitanții să depună la INM declarația pe proprie răspundere pentru extinderea domeniului avizului 
tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012 și prevederilor din raportul de încercări  metrologice în scopul 
aprobării de model.

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 MG Hercules xxxx, 
producător „Melitax Grup” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova, cu nr. I-0941:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 967 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 21.09.2020. 

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

Solicitanții să depună la INM declarația pe proprie răspundere pentru extinderea domeniului avizului 
tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012 și prevederilor din raportul de încercări  metrologice în scopul 
aprobării de model.

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, SPECTROFOTOMETRU tip Cary 60, producător „Agilent Technologies Australia 
Pty Ltd”, Australia, cu nr. I-0942:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 968 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 21.09.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SPECTROFOTOMETRU tip Cary 60 verificarea metrologică inițială 
și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal”).

Solicitanții să depună la INM declarația pe proprie răspundere pentru extinderea domeniului avizului 
tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012 și prevederilor din raportul de încercări  metrologice în scopul 
aprobării de model.

Director general interimar                                                                ADRIAN  ONCEANU

Metrologie legală
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H O T Ă R Î R E

nr.032
“01”  octombrie 2015

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice și 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, DOZIMETRU tip identiFINDER® R400, producător FLIR Radiation GmbH, Re-
publica Federală Germania cu nr. III-0425:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr.0338 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu         nr. 
de fabricație: 902650-146, 902650-147, 906182-16. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip identiFINDER® 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, DOZIMETRU tip PM1703GN, producător UAB ”Polimaster Instruments”, Re-
publica Lituania cu nr. III-0426:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr.0339 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu         nr. de 
fabricație: 212001, 212002, 212003, 212004, 212005, 212006, 212007, 212008, 91066, 91079. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip PM1703GN verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse con-
trolului 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, DOZIMETRU tip RadEye PRD, producător Thermo Fisher Scientific Messtech-
nik GmbH, Republica Federală Germania cu nr. III-0427:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr.0340 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu         nr. 
de fabricație: 3033, 3952, 3959, 3962, 4020, 4022, 4024, 4028, 4029, 4038. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip RadEye PRD verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse con-
trolului metrologic legal”).

4. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, AVERTIZOR DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ tip RadEye B20, producător 
Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH, Republica Federală Germania cu nr. III-0428:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr.0341 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu         nr. 
de fabricație: 30127. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru AVERTIZOR DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ tip RadEye B20 
verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mij-
loacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director general interimar                                                        ADRIAN ONCEANU
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H O T Ă R Î R E

nr. 033
“16”  octombrie 2015

Referitor la recunoașterea certificatului de aprobare de model și aprobarea de model a mijloacelor 
de măsurare importate în exemplare unice și în loturi mici.

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 măsu-
rare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAU-
TOMATĂ (balanţă electrono-tenzometrică pentru vehicule rutiere) tip TBA (modificaţia TBA-60-20-18...(8), 
producător ООО НПП „Техноваги„, or. Liov, Ucraina, cu  nr. III-0429:2015.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0093 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ționat cu nr. de fabricație: 10865. 

A recunoaște verificarea metrologică inițială a APARATULUI DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ 
(balanţă electrono-tenzometrică pentru vehicule rutiere) tip TBA (modificaţia TBA-60-20-18...(8) efectuată 
de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice și Politicii de Consum. În acest caz, în instrucțiunea 
de exploatare, în pct. 16 se aplică marcajul metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”).

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă 
electrono-tenzometrică pentru vehicule rutiere) tip TBA (modificaţia TBA-60-20-18...(8) verificarea metro-
logică 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, TRANSFORMATOR DE CURENT tip CTN-1 A1.350, producător S.C. NECOM SRL, 
România, cu nr. III-0430:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 342 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 26400; 26401; 26402; 26403; 26404; 26405. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR DE CURENT tip CTN-1 A1.350 verificarea me-
trologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 48 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, TRANSFORMATOR DE TENSIUNE tip VTN-1, producător S.C. NECOM SRL, 
România, cu nr. III-0431:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 343 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 26409, 26410, 26411, 26412, 26413, 26414. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR DE TENSIUNE tip VTN-1 verificarea metrologi-
că inițială și periodică cu perioada de verificare – 48 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 III, DOZIMETRU tip FH 40G-L10, producător Thermo Fisher Scientific Messtechnik 
GmbH, Republica Federală Germania, cu nr. III-0432:2015.

Metrologie legală
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A elibera certificatul de aprobare de model nr. 344 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 030400, 030372, 030371, 030435. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip FH 40G-L10 verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse con-
trolului metrologic legal”).

5. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, DOZIMETRU tip Piranha 657, producător RTI Electronics AS, Regatul Suediei, 
cu nr. III-0433:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 345 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: CB2-14120856 şi CB2-14120810. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip Piranha 657 verificarea metrologică inițială și 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse con-
trolului metrologic legal”).

Director general interimar                                                             Adrian ONCEANU 
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H O T Ă R Î R E

nr. 034
“16”  octombrie 2015

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mari  
și recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice și aprobării de model.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model și 
recunoașterii rezultatelor încercărilor metrologice și aprobării de model și în urma recomandărilor Consiliului 
Tehnico-Ştiințific al INM din data 15.10.2015, 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 ŞI CALDĂ tip JS, producător APATOR POWOGAZ S.A., 
Republica Polonia cu nr. I-0943:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 969 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 16.10.2020. 

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

NOTĂ: Solicitantul să depună la INM declaraţia pe propria răspundere pentru obţinerea avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

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 ŞI CALDĂ tip SW-T, producător „SERVICE ENERGY NATU-
RAL SISTEMS” SRL, mun. Chișinău, Republica Moldova cu nr. I-0944:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 970 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 16.10.2020.. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip SW-T verificarea metrologică 
inițială și periodică cu perioada de verificare – 24 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare su-
puse controlului metrologic legal”).

NOTĂ: Solicitantul să depună la INM declaraţia pe propria răspundere pentru obţinerea avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

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 SW- (modificarea DS, WS, WM), producă-
tor mun. Chișinău, Republica Moldova cu nr. I-0945:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 971 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 16.10.2020.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip SW- (modificarea DS, WS, 
WM) verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – pentru contoarele cu DN 15 și DN 
20 – 60 luni și pentru contoarele cu DN 25 – DN 50 – 24 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsu-
rare supuse controlului metrologic legal”).

Metrologie legală
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NOTĂ: Solicitantul să depună la INM declaraţia pe propria răspundere pentru obţinerea avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

4. 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 I, CONTOR DE ENERGIE ELECTRICĂ tip MAPC, produ-
cător OOО „Национальная электротехническая компания Морозова”, Federația Rusă cu nr. I-0946:2015.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 335 R pentru mijlocul de măsurare mențio-
nat valabil pînă la 24.06.2018. 

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

NOTĂ: Solicitantul să depună la INM declaraţia pe propria răspundere pentru obţinerea avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

Director general interimar                                                         Adrian ONCEANU
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H O T Ă R Î R E

nr. 036
“17”  noiembrie 2015

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice și 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, SPECTROFOTOMETRU tip UV-1800, producător ”SHIMADZU CORPORATION”, 
Japonia, cu nr. III-0434:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0346 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: A11635203352CD. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SPECTROFOTOMETRU tip UV-1800 verificarea metrologică iniția-
lă 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, pH-metru tip F-71G, producător ”HORIBA” Ltd., Japonia, cu nr. III-0435:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0347 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: M1DFY07H; UM4WX8XX; V3A90VXI; 86CAB77B; FKH0F98A; HWPW98EP. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru pH-metru tip F-71G 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 utiliza-
re în Republica Moldova”, partea III, CONDUCTOMETRU tip DS-72G, producător ”HORIBA” Ltd., Japonia, cu  
nr. III-0436:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0348 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 3DWPYU2D; 3592BYSB; VCE9ECBK; VK0PCSP7; T5L5P2M6; WMOXVFYG. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONDUCTOMETRU tip DS-72G verificarea metrologică inițială 
și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal”).

Director General                                                                                              Adrian ONCEANU 

Metrologie legală
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H O T Ă R Î R E

nr. 037
“18”  noiembrie 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 scopul prelungirii certificatului de aprobare de model și în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Ştiințific 
al INM din data 18.11.2015, 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 ŞI CALDĂ tip SW-K, producător „SERVICE ENERGY 
NATURAL SISTEMS” SRL, mun. Chișinău, R. Moldova, cu nr. I-0947:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 972 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 18.11.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip SW-K verificarea metrologică 
inițială și periodică cu perioada de verificare – 24 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul obținerii avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

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 MJ-LFC, producător Ningbo Water Meter Co. LTD., 
Republica Populară Chineză, cu nr. I-0948:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 973 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 18.11.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip MJ-LFC verificarea metrologică 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”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul obținerii avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

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 tip PD-LFC, producător Ningbo Water Meter Co. LTD., 
Republica Populară Chineză, cu nr. I-0949:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 974 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 18.11.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip PD-LFC 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”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul obținerii avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

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 PD-SDC, producător Ningbo Water Meter Co. LTD., 
Republica Populară Chineză, cu nr. I-0950:2015.
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A elibera certificatul de aprobare de model nr. 975 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 18.11.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip PD-SDC 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”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul obținerii avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

5. 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 SJ-LFC, producător Ningbo Water Meter Co. LTD., 
Republica Populară Chineză, cu nr. I-0951:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 976 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 18.11.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip SJ-LFC verificarea metrologică inițială 
și periodică cu perioada de verificare – 60 luni pentru DN 15 – DN 20; 24 luni pentru DN 25 – DN 32 (conform 
„Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul obținerii avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

6. 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 SJ-SDC, producător Ningbo Water Meter Co. LTD., 
Republica Populară Chineză, cu nr. I-0952:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 977 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 18.11.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip SJ-SDC 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”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul obținerii avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

7. 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 WP-SDC, producător Ningbo Water Meter 
Co. LTD., Republica Populară Chineză, cu nr. I-0953:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 978 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 18.11.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip WP-SDC verificarea 
metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare –24 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul obținerii avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012.

8. 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 
suspendată) tip BCN-...D1.3, producător „Alex S&E” SRL, mun. Chișinău, R. Moldova, cu nr. I-0954:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 979 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 5 ani pînă la 18.11.2020. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă 
electronică suspendată) tip BCN-...D1.3 verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare 
–12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director General                                                                         ADRIAN  ONCEANU
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H O T Ă R Î R E

nr. 040
“08”  decembrie 2015

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice și 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, DOZIMETRU tip RADIAGEM 2000, producător CANBERRA France, Republica 
Franceză, cu nr. III-0437:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0349 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 4353. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru DOZIMETRU tip RADIAGEM 2000 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, RADIOMETRU tip CURIEMENTOR 4, producător PTW Freiburg, Republica 
Federală Germania, cu nr. III-0438:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0350 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 000194. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru RADIOMETRU tip CURIEMENTOR 4 verificarea metrologică iniți-
ală 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, SISTEM DE MĂSURARE A DOZEI DE RADIAŢIE GAMMA tip MIRA-100-LC-BS, 
producător Envinet GmbH, Republica Federală Germania, cu nr. III-0439:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0351 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 30172-30176, detectoare cu nr. de fabricație: 30172; 30173; 30174; 30175; 30176. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SISTEM DE MĂSURARE A DOZEI DE RADIAŢIE GAMMA tip MI-
RA-100-LC-BS verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei 
Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului avizului 
tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012.

4. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, SPECTROMETRU GAMMA tip DIGIBASE FoodGuard-1, producător AMETEK 
Advanced Measurement Technology, Inc., Statele Unite ale Americii, cu nr. III-0440:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0352 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 122214B; 122214C. 
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Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SPECTROMETRU GAMMA tip DIGIBASE FoodGuard-1 verificarea 
metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului avizului 
tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012.

5. 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 (balanţă de labora-
tor) tip EX 10202M, producător OHAUS Corporation, Statele Unite ale Americii, cu nr. III-0441:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0353 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: B539476838. 

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă 
de laborator) tip EX 10202M verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni 
(conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul obținerii avizului tehnic de înre-
gistrare conform RGML 02:2012.

Director General                                                                                              Adrian ONCEANU 
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H O T Ă R Î R E

nr. 041
“11”  decembrie 2015

Referitor la prelungirea certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul prelungirii certificatului de 
aprobare de model, în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Ştiințific al INM  din data 18.11.2015 și în con-
formitate cu scrisoarea Ministerului Economiei cu nr. de intrare 932 din 09.12.2015, emite următoarea 

H O T Ă R Î R E :

1. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 980 pentru CONTOR DE GAZ CU TURBINĂ tip CGT-02, 
inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” 
sub nr. I-018799 producător: S.A.”COMMON”, Republica Polonia pe un termen de 5 ani pînă la 11.12.2020.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU TURBINĂ tip CGT-02 verificarea metrologică 
inițială și periodică cu perioada de verificare – 24 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal”).

2. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 981 pentru CONTOR DE GAZ CU PISTOANE ROTATIVE 
tip CGR-01, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova” sub nr. I-018899 producător: S.A.”COMMON”, Republica Polonia pe un termen de 5 ani pînă la 
11.12.2020.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU PISTOANE ROTATIVE tip CGR-01 verificarea 
metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 24 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal”).

3. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 982 pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE  
NEAUTOMATĂ (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA, inclus anterior în ”Registrul de 
Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0750:2010 producător: 
„Alex S&E” SRL, mun. Chișinău, Republica Moldova pe un termen de 5 ani pînă la 11.12.2020.

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

Director General                                                                         ADRIAN  ONCEANU


