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Institutul Național de Metrologie

H O T Ă R Â R E

nr. 23

“21” septembrie 2017

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor și aprobării de model  
a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea.

H O T Ă R Â R E :

1. A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice și aprobării de model și a include în ”Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, TRANSFORMATOR 
DE TENSIUNE tip НАМИ-10-95, producător ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия», 
Federaţia Rusă, cu nr. III-0471:2017.

 A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0101 UR pentru mijlocul de măsurare men-
ţionat cu nr. de fabricaţie: 10767; 10768; 10769; 10770; 10771; 10772; 10773; 10774; 10775; 10776. 

 A supune tranformatoarele de tensiune tip НАМИ-10-95 verificării metrologice iniţiale.
 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR DE TENSIUNE tip НАМИ-10-95 verificarea me-

trologică periodică cu perioada de verificare – 48 luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal‟).

2. A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice și aprobării de model și a include în ”Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, TRANSFORMATOR 
DE TENSIUNE tip НАМИ-10-95, producător ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия», 
Federaţia Rusă, cu nr. III-0472:2017.

 A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0102 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie: 10777; 10778; 10779; 10780; 10781; 10782; 10783; 10784; 10785; 10786. 

 A supune tranformatoarele de tensiune tip НАМИ-10-95 verificării metrologice iniţiale.
 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR DE TENSIUNE tip НАМИ-10-95 verificarea me-

trologică periodică cu perioada de verificare – 48 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. 24

“11” octombrie 2017

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor și aprobării de model  
a mijloacelor de măsurare, importate în loturi mici.

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea.

H O T Ă R Â R E :

1. A recunoaște rezultatele încercărilor metrologice și aprobării de model și a include în ”Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, CROMATOGRAF CU 
GAZ tip „Хроматэк – Кристалл 9000”, producător ЗАО СКБ „Хроматэк”, or. Ioșkar-Ola, Federaţia Rusă, cu  
nr. III-0476:2017.

 A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0105 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie: 1791448, 1791449. 
 - „Кристалл 9000”, efectuate de către ГЦИ СИ ФБУ „Марийский ЦСМ”, Federaţia Rusă. În acest caz, pe 

buletinul de verificare metrologică și pe carcasa mijlocului de măsurare se aplică marcajul recunoașterii 
rezultatelor verificării metrologice („REC”).

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CROMATOGRAF CU GAZ tip „Хроматэк – Кристалл 9000” verifi-
carea metrologică 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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H O T Ă R Â R E

nr. 25

“16”  octombrie 2017

Referitor la prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model  
și prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de recunoaștere rezultatelor  

încercărilor metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare.
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma recomandărilor  

Consiliului Tehnico-Ştiinţific al INM din data 13.10.2017, emite următoarea
 

H O T Ă R ÂR E :

1. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1021 pentru Sistem de măsurare și înregistrare a cantității 
produselor petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip SMART FUEL SYSTEM, producător: S.C. 
„Melitax - Grup” S.R.L., mun. Chișinău, Republica Moldova, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloace-
lor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0878:2013, pe un termen 
de pînă la 16.10.2027.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru Sistem de măsurare și înregistrare a cantității produselor petro-
liere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip SMART FUEL SYSTEM verificarea metrologică iniţială 
și periodică cu perioada de verificare – 6 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal‟).

2. A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 352 R pentru Transformator de curent tip 
TOЛ-СЭЩ, producător: ЗАО „ГК „Электрощит”-ТМ Самара”, or. Samara, Federaţia Rusă, inclus anterior 
în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu 
nr. I-0863:2013, firmei S.C. HABSEV GRUP S.R.L., mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90, Republica Moldova pe un 
termen de pînă la 17.07.2022.

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru Transformator de curent tip TOЛ-СЭЩ verificarea metrologică 
iniţială și periodică cu perioada de verificare – 48 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal‟).

Director                                                                                                         Anatolie MELENCIUC

Institutul Național de Metrologie
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H O T Ă R Â R E

nr. 28

“01”  decembrie 2017

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma recomandărilor  

Consiliului Tehnico-Ştiinţific al INM din data 30.11.2017, emite următoarea

H O T Ă R Â 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, SISTEM DE MĂSURARE ŞI ÎNREGISTRARE A CANTITĂŢII PRODUSELOR PETRO-
LIERE ŞI GAZELOR LICHEFIATE LIvRATE CU AMĂNUNTUL tip EUROSHOP, producător UNICODE Systems 
S.R.O., Republica Cehă, cu nr. I-0988:2017.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1022 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un termen 
de 10 ani până la 01.12.2027. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru SISTEM DE MĂSURARE ŞI ÎNREGISTRARE A CANTITĂŢII PRO-
DUSELOR PETROLIERE ŞI GAZELOR LICHEFIATE LIvRATE CU AMĂNUNTUL tip EUROSHOP verificarea me-
trologică iniţială 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, TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip ТОП-0,66, producător 
ОАО ̎ Армавирский элекротехнический завод ̎, Federaţia Rusă, cu nr. I-0989:2017.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1023 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un termen 
de 10 ani până la 01.12.2027. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE CURENT tip ТОП-0,66 
verificarea metrologică iniţială 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 Re-
publica Moldova”, partea I, APARAT DE MĂSURARE A ETANOLULUI DIN AERUL EXPIRAT (ETILOMETRE) tip 
Alcotest 7510, producător Drger Safety AG & Co. KgaA, Republica Federală Germania, cu nr. I-0990:2017.

 A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1024 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un termen 
de 10 ani până la 01.12.2027. 

 Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE MĂSURARE A ETANOLULUI DIN AERUL EXPIRAT (ETI-
LOMETRE) tip Alcotest 7510 verificarea metrologică iniţială și periodică cu perioada de verificare – 12 
luni, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).

Director                                                                                                         Anatolie MELENCIUC

Metrologie legală
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MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOvA

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУбЛИКИ МОЛДОВА

O R D I N

Nr. 176 din  “ 29 ” 09  2017
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-08:2017  
„Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică”

În temeiul art. 5, alin. (3), art. 6, alin. (3), art. 13, alin. (3) al Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea uniformităţii, 

legalităţii și exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 3-08:2017 „Contoare de apă. Procedura de verificare metro-
logică”, conform Anexei nr.1 la prezentul ordin. 

2. Se abrogă:
1) Ordinul Ministerului Economiei nr. 191 din 6 decembrie 2011cu privire la legalizarea documentelor 

normative în domeniul mărimi de debit (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.227-232, 
art.2029);

2) Documentele normative, aprobate prin Hotărârea nr. 815-M din 24.10.2000 al Departamentului Supra-
veghere Tehnică, Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova, conform Anexei nr.2 la prezentul 
ordin.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina web a Minis-
terului Economiei.

4. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin și 
publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

viceprim - ministru, 
ministru Octavian CALMÎC

Institutul Național de Metrologie
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Anexa nr. 2
 la Ordinul nr. 176 din29.09.2017

Nr.
d/o

Indicativul 
documentului național Titlul documentului

1. МИ 1759-87 Fluxul de apă pe râuri și canale. Metoda de efectuare a măsurărilor prin 
metoda „viteză–suprafaţă”

2. МИ 515-84 Instrucţiuni metodice. Instalaţii de verificare metrologică cu apă rece 
pentru contoare de apă de tip СТВ. Procedura de verificare metrologică

3. МИ 1845-88  Consumul de apă. Procedura de măsurare 

4. МИ 514-84 Instrucţiuni metodice. Instalaţii pentru verificarea metrologică a 
contoarelor de apă de tip ВСКМ. Procedura de verificarea metrologică

5. МИ 539-84 Instrucţiuni metodice. Instalaţia „proliv” pentru verificarea contoarelor 
MCKM DN20, 25 mm în locurile de funcţionarea acestora. Procedura de 
verificarea metrologică

Metrologie legală
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MINISTERUL ECONOMIEI
AL REPUBLICII MOLDOvA

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУбЛИКИ МОЛДОВА

O R D I N

Nr.   178  din  “02”     10     2017
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea normei de metrologie legală.
NML 3-09:2017 „Contoare de gaz cu membrană. Procedura de verificare metrologică”

În temeiul art. 5, alin. (3), art. 6, alin. (3), art. 13, alin. (3) al Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 100-105, art. 190), pentru asigurarea uniformităţii, 

legalităţii și exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 3-09:2017 „Contoare de gaz cu membrană. Procedura de ve-
rificare metrologică”, conform Anexei la prezentul ordin.  

2. Se abrogă documentele normative: 
1) RTM NML 3-04:2003 ”Contoare de gaz. Condiţii tehnice și metrologice generale”;
2) RTM NML 3-05:2003 Contoare de gaz cu pereţi deformabili”, 

Aprobate prin Hotărârea Departamentului Standardizare și Metrologie nr. 1245-M din 5 ianuarie 2003.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina web a Minis-
terului Economiei și Infrastructurii.

4. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin și 
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

Nr.  196  din  “10”  10  2017
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 1-07:2017  
„Taximetre. Procedura de verificare metrologică”

În temeiul art. 5, alin. (3), art. 6, alin. (3), art. 13, alin. (3) al Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016  
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea uniformităţii, 

legalităţii și exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 1-07:2017 „Taximetre. Procedura de verificare metrologică”, 
conform Anexei la prezentul ordin.  

2. Se abrogă documentele normative:
1) NML 10-01-94 ”Taximetre electronice”, aprobat prin Hotărârea nr. 744-M din 30 mai 2000 a Departa-

mentului Supraveghere Tehnică Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova;
2) МИ 1446-86 ”Taximetru ТАЭ-ЛК. Procedură de verificare metrologică”, aprobat prin Hotărârea  

nr. 815-M din 24 octombrie 2000 a Departamentului Standarde, Metrologie și Supraveghere Tehnică al 
Republicii Moldova.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina web a Minis-
terului Economiei și Infrastructurii.

4. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin și 
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

Nr.  197  din  “ 10 ”  octombrie  2017
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 6-05:2017 
„Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”

În temeiul art. 5, alin. (3), art. 6, alin. (3), art. 13, alin. (3) al Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea uniformităţii, 

legalităţii și exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 6-05:2017 „Contoare de energie termică. Procedura de verifi-
care metrologică”, conform Anexei la prezentul ordin.  

2. Se abrogă documentele normative:
1) NM 6-02:2006 ”Contoare de energie termică. Partea 1: Cerinţe generale”, aprobat prin Hotărârea Ser-

viciului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova nr. 1967-M din 17 iulie 2006;
2) NM 6-03:2006 ”Contoare de energie termică. Partea 2: Încercări pentru aprobare de model și operaţii 

de verificare metrologică”, aprobat prin Hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie al Republicii 
Moldova nr. 1967-M din 17iulie 2006;

3) NTM 3-159-94 ”Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică”, aprobat prin Hotărârea 
Departamentul Standarde, Metrologie și Supraveghere Tehnică al Republicii Moldova nr. 181-M din 23 
februarie 1996;

4) МИ 1534-86 ”Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”, aprobat prin 
Hotărârea nr. 815-M din 24 octombrie 2000 al Departamentului Supraveghere Tehnică,Standardizare și 
Metrologie al Republicii Moldova;

5) МИ 2164-91 ”Contoare de energie termică. Cerinţe faţă de încercări, atestări metrologice, verificări 
metrologice.Prevederi generale”,aprobat prin Hotărârea nr. 815-M din 24 octombrie 2000 al Departa-
mentului Supraveghere Tehnică, Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova;

6) МИ 2554-99”Contoare de energie termică. Procedura de încercări în scopul confirmării intervalelor de 
verificare metrologică. Prevederi generale”,aprobat prin Hotărârea nr. 815-M din 24 octombrie 2000 al 
Departamentului Supraveghere Tehnică, Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina web a Minis-
terului Economiei și Infrastructurii.

4. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin și 
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

Nr.  199  din  “10”  10  2017
mun. Chișinău

Cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 8-07:2017  
„Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B și C. Procedura de verificare metrologică”

În temeiul art. 5, alin. (3), art. 6, alin. (3), art. 13, alin. (3) al Legii metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 100-105, art. 190), pentru asigurarea uniformităţii, 

legalităţii și exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova

ORDON:

1. Se aprobă norma de metrologie legală NML 8-07:2017 „Contoare de energie electrică cu indicele de clasă 
A, B și C. Procedura de verificare metrologică”, conform Anexei la prezentul ordin.  

2. Se abrogă documentele normative:
1) NM 8-01-99 ”Verificarea metrologică a contoarelor electronice de energie electrică activă tip NP-02 

ADD-ED 0.1F”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Supraveghere Tehnică Standardizare și Metro-
logie al Republicii Moldova nr. 737-M din 10 mai 2000;

2) NM 8-02:2000 ”Verificarea metrologică a contorului electronic pentru energie electrică de curent al-
ternativ NP-03 ADD-ED 0.3/220.0”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Supraveghere Tehnică, 
Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova nr. 845-M din 11 decembrie 2000;

3) NM 8-04:2002 ”Contoare pentru energia electrică de curent alternativ electronic tip NP-07 ADD-ED0.3. 
Procedura de verificare metrologică”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Standardizare și Metro-
logie al Republicii Moldova nr.1148-M din 1 august 2002;

4) NM 8-05:2002 ”Contoare de energie electrică trifazate tip NP-05 T SM. Procedura de verificare metro-
logică”, aprobat prin Hotărârea Departamentului Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova 
nr.1148-M din 1 august 2002;

5) МИ 2158-91 ”Contoare pentru energia electrică de curent alternativ electronice. Procedura de verifica-
re metrologică”, aprobat prin Hotărârea nr. 815-M din 24 octombrie 2000 al Departamentului Suprave-
ghere Tehnică, Standardizare și Metrologie al Republicii Moldova.

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina web a Minis-
terului Economiei și Infrastructurii.

4. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea pe pagina sa web a prezentului ordin și 
publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

viceprim - ministru, 
ministru                                              Octavian CALMÎC

Metrologie legală


