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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 014 
 

“13”  iunie 2016 
 
Referitor la recunoașterea aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplar unic. 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând 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, DEBITMETRU CU INTEGRATOR ACUSTIC 
tip ЭХО-P-02, producător OOO ПНП ‹‹ Сигнур ››, Federația Rusă, cu nr. III-0456:2016. 
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0096 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricație: 7905.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru DEBITMETRU CU INTEGRATOR ACUSTIC 
tip ЭХО-P-02 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 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. 
 

2. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, ANALIZOR VOLTMETRIC tip ABA-3, 
producător НПП ‹‹ Буревестник ›› OAO, Federația Rusă, cu nr. III-0457:2016. 
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0097 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricație: 323.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru ANALIZOR VOLTMETRIC tip ABA-3 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 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 III, FOTOMETRU FOTOELECTRIC tip КФК-3-
01-‹‹ЗОМЗ››, producător OAO ”Загорский оптико-механический завод”, Federația Rusă, cu nr. 
III-0458:2016. 
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0098 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricație: 1570606.  
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Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru FOTOMETRU FOTOELECTRIC tip КФК-3-

01-‹‹ЗОМЗ›› verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni 
(conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
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