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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. 164    din  “  03   ”    august        2016
mun. Chişinău

cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 5-04:2016  
„Modul de determinare şi înregistrare a nivelului de fum în gazele de eşapament”

În temeiul art. 2 alin. (2) lit. d) şi art. 3 alin. (1) din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15.04.2008), pentru asigurarea 
uniformității, legalității şi exactității măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova, 

O R D O N:
    
1.  Se aprobă în calitate de procedură de măsurare legală:

- PML 5-04:2016 „Modul de determinare şi înregistrare a nivelului de fum în gazele de eşapament”  
(conform anexei).  

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

3. A pune în sarcina Institutului Național de Metrologie plasarea prezentului ordin pe pagina sa web şi  
publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

viceprim – ministru,
ministru Octavian CALMÎC

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. 181       din  “  22   ”    august      2016
mun. Chişinău

cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 5-03:2016  
„Modul de determinare şi înregistrare a ponderii volumetrice a gazelor de eşapament”

   În temeiul art. 2 alin. (2) lit. d) şi art. 3 alin. (1) din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 15.04.2008), pentru asigurarea 
uniformității, legalității şi exactității măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova, 

O R D O N:
   
1. Se aprobă în calitate de procedură de măsurare legală:

- PML 5-03:2016 „Modul de determinare şi înregistrare a ponderii volumetrice a gazelor de eşapament” 
(conform anexei).

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

3. A pune în sarcina Institutului Național de Metrologie plasarea prezentului ordin pe pagina sa web şi 
publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

viceprim – ministru,
ministru Octavian CALMÎC

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. 197       din  “  11    ”    octombrie        2016
mun. Chişinău

Cu privire la modificarea Ordinului 
nr. 83 din 16 mai 2016

În temeiul Legii metrologiei nr. 19 din 04 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova  
nr.100-105/190 din 15 aprilie 2016), pentru asigurarea uniformității, legalității şi corectitudinii măsurărilor în 
domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova 

O R D O N:

1. Poziția 1 din punctul 2 al Ordinului nr.83 din 16 mai 2016  „cu privire la aprobarea normei de metrologie 
legală NML 7-05:2016 „Echipamentul de evidență a duratei legăturilor telefonice. Procedură de verificare 
metrologică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.156/1007 din 07 iunie 2016) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
- „Punctul 2 şi punctul 3 ale Ordinului nr. 200 din 16 noiembrie 2010”.

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

3. A pune în sarcină Institutului Național de Metrologie plasarea prezentului Ordin pe pagina sa web şi publi-
carea acestuia în revista de specialitate „Metrologie”.

viceprim – ministru,
ministru Octavian CALMÎC

Metrologie legală
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h O T Ă R Î R E

nr. 030

“25”  octombrie 2016

Referitor la aprobarea de model a mijlocului de măsurare importat în exemplar unic şi recunoaşterea 
aprobării de model a mijlocului de măsurare importat în exemplar unic.

Institutul Național de Metrologie, examinînd materialele prezentate emite următoarea:

h O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, ANALIZOR tip Alcolyzer Beer ME, producător Anton Paar GmbH, Republica 
Austria, cu nr. III-0463:2016.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0370 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricaţie: 81586691. 

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR tip Alcolyzer Beer ME verificarea metrologică inițială 
şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal).

2. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, ANALIZOR DE GAZE tip OO-4, producător РУП  БЕЛГАЗТЕХНИКА, or. Minsk, 
Republica Belarus, cu nr. III-0464:2016.

 A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0099 UR pentru mijlocul de măsurare 
menționat cu nr. de fabricaţie: 19. 

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR DE GAZE tip OO-4 verificarea metrologică inițială şi 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal).

Director General                                                                                          Anatolie MELENCIUC 

Institutul Național de Metrologie
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Metrologie legală

h O T Ă R Î R E

nr. 031

“31”  octombrie 2016

Referitor la prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model şi prelungirea 
termenului de valabilitate a certificatului de recunoaştere a aprobării de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma recomandărilor Consiliului 
Tehnico-Ştiințific al INM din data 26.10.2016, emite următoarea

h O T Ă R Î R E :

1. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1000 pentru CONTOR STATIC TRIFAZAT DE ENERGIE 
ELECTRICĂ ACTIvĂ ŞI REACTIvĂ tip ZMD..., inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsu-
rare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I–0576:2007 producător: „Landis+Gyr” Limited, 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord pe un termen de 10 ani pînă la 31.10.2026.

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR STATIC TRIFAZAT DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIvĂ 
ŞI REACTIvĂ tip ZMD... verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare – 48 luni 
(conform Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal).

2. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 346 R pentru CONTOR DE GAZ CU MEM-
BRANĂ tip NPM (G1,6; G2,5; G4), producător: ЗАО «Газдевайс», Federația Rusă, inclus anterior în ”Re-
gistrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. 
I-0254:2001, firmei S.C. „MULTIENERGO” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova pe un termen de pînă 
la 26.03.2017.

 A recunoaşte rezultatele verificării metrologice inițiale ale CONTOARELOR DE GAZ CU MEMBRANĂ tip 
NPM (G1,6; G2,5; G4), efectuate de către ФБУ «ЦСМ Масковской области», Federația Rusă. În acest caz, 
în paşaport (pct. 13) se aplică marcajul metrologic de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”).

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU MEMBRANĂ tip NPM (G1,6; G2,5; G4) veri-
ficarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 60 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 02:2016.

Director General                                                                   Anatolie MELENCIUC
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Institutul Național de Metrologie

h O T Ă R Î R E

nr. 032

“01”  noiembrie 2016

Referitor la aprobarea de model a mijlocului de măsurare importat în exemplar unic.

Institutul Național de Metrologie, examinînd materialele prezentate emite următoarea:

h O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, DENSIMETRU tip DMA 35 version 3 EX Petrol, producător Anton Paar 
GmbH, Republica Austria, cu nr. III-0465:2016.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0371 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: 82051020. 

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru DENSIMETRU tip DMA 35 version 3 EX Petrol verificarea 
metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform Listei Oficiale a mijloacelor 
de măsurare supuse controlului metrologic legal).

Director General                                                                                          Anatolie MELENCIUC 
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Metrologie legală

h O T Ă R Î R E

nr. 034

“29”  noiembrie 2016

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplar unic şi loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinînd materialele prezentate emite următoarea:

h O T Ă R Î R E :

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, EChIPAMENT DE EvIDENŢĂ A DURATEI LEGĂTURILOR TELEFONICE, 
INCLUSIv A CONvORBIRILOR TELEFONICE tip hUAWEI MSOFTX3000, producător Huawei Technologies 
Co. Ltd”, Republica Populară Chineză, cu nr. III-0466:2016.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0372 U pentru mijloacele de măsurare menționate cu  
nr. de fabricație: 98MSF02244-001; 98MSF02243-001.

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru EChIPAMENT DE EvIDENŢĂ A DURATEI LEGĂTURILOR TELEFONICE, 
INCLUSIv A CONvORBIRILOR TELEFONICE tip hUAWEI MSOFTX3000 verificarea metrologică inițială şi 
periodică cu perioada de verificare – 24 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal”).

2. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, vIBROMETRU tip vM-54, producător RION Co. Ltd., Japonia, cu nr. III-
0467:2016.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0373 U pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de 
fabricație: 34340521; 343400528; 34340529, 34340530. 

 A recunoaşte rezultatele verificării metrologice inițiale pentru vIBROMETRU tip vM-54, efectuată de 
către ГП <<Укрметртестстандард>>, Ucraina. În acest caz, pe buletinul de verificare metrologică se aplică 
marcajul metrologic de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”). 

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru vIBROMETRU tip vM-54 verificarea metrologică periodică cu 
perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal‟).

 Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale mijlocului de măsurare specificat  în 
laboratoarele metrologice a țărilor semnatare a „Acordurilor de recunoaştere reciprocă a rezultatelor 
încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare”, cu recunoaşterea 
ulterioară a acestor verificări de către Institutul Național de Metrologie a Republicii Moldova.
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Institutul Național de Metrologie

3. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, SONOMETRU tip NA-28, producător RION Co. Ltd., Japonia, cu nr. III-
0468:2016.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0374 U pentru mijloacele de măsurare menționate cu nr. de 
fabricație: 30642028; 30842042; 30842043; 30842044. 

 A recunoaşte rezultatele verificării metrologice inițiale pentru SONOMETRU tip NA-28, efectuată de către 
ГП <<Укрметртестстандард>>, Ucraina. În acest caz, pe buletinul de verificare metrologică se aplică 
marcajul metrologic de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”). 

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru SONOMETRU tip NA-28 verificarea metrologică periodică cu 
perioada de verificare – 12 luni (conform Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal).

 Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale mijlocului de măsurare specificat  în 
laboratoarele metrologice a țărilor semnatare a „Acordurilor de recunoaştere reciprocă a rezultatelor 
încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare”, cu recunoaşterea 
ulterioară a acestor verificări de către Institutul Național de Metrologie a Republicii Moldova.

4. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, DISPOZITIv SELECTIv PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR CÎMPURILOR 
ELECTROMAGNETICE tip SRM-3006, producător Narda Safety Test Solutions GmbH, Republica Federală 
Germania, cu nr. III-0469:2016.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0375 U pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de 
fabricație: K-0161. 

 A recunoaşte rezultatele verificării metrologice inițiale pentru DISPOZITIv SELECTIv PENTRU 
MĂSURAREA PARAMETRILOR CÎMPURILOR ELECTROMAGNETICE tip SRM-3006, efectuată de către ГП 
<<Укрметртестстандард>>, Ucraina. În acest caz, pe buletinul de verificare metrologică se aplică marcajul 
metrologic de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”). 

 Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru DISPOZITIv SELECTIv PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR 
CÎMPURILOR ELECTROMAGNETICE tip SRM-3006 verificarea metrologică periodică cu perioada de 
verificare – 12 luni (conform Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal).

 Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale mijlocului de măsurare specificat în 
laboratoarele metrologice a țărilor semnatare a „Acordurilor de recunoaştere reciprocă a rezultatelor 
încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare”, cu recunoaşterea 
ulterioară a acestor verificări de către Institutul Național de Metrologie a Republicii Moldova.

Director                                                                                                    Anatolie MELENCIUC 


