
MESAJUL DE FELICITARE AL VICEPRIM-MINISTRULUI, 
MINISTRULUI ECONOMIEI, OCTAVIAN CALMÎC, 
CU PRILEJUL ZILEI MONDIALE A METROLOGIEI

Stimaţi prieteni!

Anual, la 20 mai,întreaga lume sărbătoreşte Ziua Mondială a Metrologiei, care în 2017 se 
desfăşoară sub genericul ”Măsurările în transport”. Această zi este un prilej de trecere în 
revistă a rezultatelor activităţilor profesionale ale specialiştilor din domeniu, deoarece toate 
aspectele vieţii şi activităţile societăţii moderne depind de exactitatea, uniformitatea şi cre-
dibilitatea măsurărilor.

Republica Moldova se aliniază la cerinţele metrologiei moderne, se implică activ în dezvol-
tarea metrologiei prin participare, în calitate de membru-asociat, la activităţile desfăşurate 
în cadrul organizaţiilor internaţionale şi europene de metrologie. Drept urmare a măsurilor 
eficiente, întreprinse de autorităţile naţionale în procesul de reformare şi modernizare a aces-
tui domeniu conform standardelor europene şi internaţionale, la finele lunii mai curent,va 
fi examinată solicitarea Institutului Naţional de Metrologie de aderare, în calitate de mem-
bru asociat, la Organizaţia Europeană de Cooperare în Metrologie Legală (WELMEC) şi la  
Asociaţia Europeană a Institutelor Naţionale de Metrologie (EURAMET).

De Ziua Mondială a Metrologiei nu pot trece cu vederea activitatea specialiştilor din cadrul 
Ministerului Economiei, Institutului Naţional de Metrologie, Agenţiei pentru Protecţia Con-
sumatorilor, Laboratoarelor metrologice şi de încercări din ţară, care contribuie activ la 
procesul de implementare a noilor tehnologii, la armonizarea legislaţiei în domeniul metro-
logiei legale cu practica europeană şi cea internaţională, perfecţionarea şi menţinerea Bazei 
Naţionale de Etaloane existente, asigurarea trasabilităţii, uniformităţii şi exactităţii măsu-
rărilor efectuate în ţară. 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 şi al meu personal, transmit tuturor specialiştilor, care activează în 
domeniul metrologiei cele mai sincere şi calde felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale, 
dorindu-le sănătate, fericire, realizări profesionale, pace şi un viitor luminos.

Cu respect, 
Octavian Calmîc, 
viceprim-ministru, 
ministru al Economiei
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Metrologie legală

H O T Ă R Î R E
nr. 05

“23”  martie 2017

Referitor la aprobarea de model şi prelungirea termenului de valabilitate a certificatelor  
de aprobare de model a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma recomandărilor  
Consiliului Tehnico-Ştiinţific al INM din data 22.03.2017, 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 I, DEFECTOSCOP ULTRASONIC tip УДС2-РДМ-24, producător Î.C.P.“MDR Grup” 
S.R.L., bd. Gagarin, 2, mun. Chişinău, Republica Moldova, cu nr. I-0979:2017.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1010 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 10 ani pînă la 23.03.2027. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru DEFECTOSCOP ULTRASONIC tip УДС2-РДМ-24 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 I, CORECTOR ELECTRONIC DE vOLUM DE GAZE tip CMK-03, producător 
”COMMON” S.A., Republica Polonia, cu nr. I-0980:2017.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1011 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 10 ani pînă la 23.03.2027. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CORECTOR ELECTRONIC DE vOLUM DE GAZE tip CMK-03 
verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare – 24 luni, (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

3. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea I, CONTOR DE GAZ CU ROTOR tip GFO-RM, producător GFO Europe B.V., Regatul 
Ţărilor de Jos, cu nr. I-0981:2017.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1012 pentru mijlocul de măsurare menționat pe un termen 
de 10 ani pînă la 23.03.2027. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU ROTOR tip GFO-RM verificarea metrologică 
inițială şi periodică cu perioada de verificare  – 24 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal”).
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Institutul Național de Metrologie

4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1013 pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE 
NEAUTOMATĂ (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB, inclus anterior în ”Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0751:2010 producător: „Alex 
S & E” S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chişinău, Republica Moldova pe un termen de 10 ani pînă la 23.03.2027.

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ 
(basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de 
verificare – 12 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

5. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1014 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” S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chişinău pe un termen de 10 ani pînă la 23.03.2027.

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

Director                                                                                                         Anatolie MELENCIUC
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Metrologie legală

H O T Ă R Î R E
nr. 06

“06”  aprilie 2017

Referitor la recunoaşterea rezultatelor încercărilor metrologice şi aprobarea 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 aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III, ANALIZOR vOLTAMPERIC tip ABA-3, producător НПП «Буревестник» ОАО, 
Federaţia Rusă, or. Sankt-Petersburg, cu nr. III-0470:2017.

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0100 UR pentru mijloacele de măsurare 
menționate cu nr. de fabricaţie: 324; 325; 326. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR vOLTAMPERIC tip ABA-3 verificarea metrologică iniți-
ală şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal”).

Director                                                                                                    Anatolie MELENCIUC 


