
 

Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28 
tel: 022  903 100    fax: 022 903 111 
E-mail: office@metrologie.md 
www.metrologie.md 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 009 
 

“06”  mai 2016 
 
Referitor la aprobarea de model, recunoașterea certificatului de aprobare de model și prelungirii 
certificatului de recunoaștere a aprobării de model a mijloacelor de măsurare. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în urma recomandărilor 
Consiliului Tehnico-Științific al INM din data 05.05.2016, 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, CONTOR DE GAZ CU MEMBRANĂ tip BK-
G...M/C/A, producător S.C. ELSTER AEROTEH S.R.L., România, cu nr. I-0961:2016. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 989 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 06.05.2021.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU MEMBRANĂ tip BK-
G...M/C/A verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 60 luni 
(conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul obținerii avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012. 
 

2. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, TRANSFORMATOR DE TENSIUNE tip IVS…, 
IVD…, producător Ч.П. «БИОНТОП», Ucraina, cu nr. I-0962:2016. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 990 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 06.05.2021.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR DE TENSIUNE tip IVS…, 
IVD… verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 48 luni (conform 
„Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului 
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012. 
 

3. A recunoaște certificatul de aprobare de model şi a include în ”Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, 
TRANSFORMATOR DE CURENT tip ТПОЛУ-10…, producător ЧП «БИОНТОП», Ucraina 
cu  nr. I-0963:2016. 
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 340 R pentru mijlocul de măsurare 
menţionat firmei „COVILGRUP” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova pe un termen de pînă 
la 01.10.2017. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR DE CURENT tip 
ТПОЛУ-10… verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare – 48 luni 
(conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
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Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului 
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012. 
 

4. A recunoaște certificatul de aprobare de model şi a include în ”Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, APARAT 
PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIȘCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT tip 
"Искра"ДА, producător ООО "Симикон", Federația Rusă cu  nr. I-0964:2016. 
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 341 R pentru mijlocul de măsurare 
menţionat firmei ”NetSistem” S.R.L., MD-3100, str. Voluntarilor, 53, ap.(of.) 6, mun. Bălți, 
Republica Moldova pe un termen de pînă la 28.03.2019. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT PENTRU MĂSURAREA VITEZEI 
DE MIȘCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT tip "Искра"ДА verificarea metrologică 
inițială și periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 

 
5. A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 342 R pentru CONTOR 

DE GAZ CU ROTOR tip „ТЕМП”, producător: НПФ „Темп”, Ucraina, inclus anterior în 
”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea 
I, cu nr. I-0607:2008, firmei S.C. „INVENT-IN” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova pe un 
termen de pînă la 04.12.2018. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU ROTOR tip „ТЕМП” 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 24 luni (conform „Listei 
Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul obținerii avizului tehnic de 
înregistrare conform RGML 02:2012. 
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