
  

 

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0003  – M 
“ 04 ”     august       2008                                                                       mun. Chişinău 
 
 În conformitate cu cerinţele stipulate in cap.6 al documentului normativ RGML 12:2007 
„Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare. Organizarea şi modul de efectuare” şi în scopul 
evidenţei stricte a blanchetelor buletinelor de verificare metrologică precum şi in scopul instituirii 
unui control eficient asupra ţinerii acestei evidenţe, se emite următoarea  
 

H O T Ă R Î R E : 
 
 1. Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) in calitate de Organism 
naţional de metrologie (ONM): 
 1.1. Va asigura entităţile care sint desemnate de Autoritatea centrală de metrologie cu 
blanchete de buletine de verificare metrologică de strictă evidenţă, editate conform Anexei A a 
documentului normativ RGML 12:2007 „Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare. 
Organizarea şi modul de efectuare”. 
 1.2. Va elibera contra plată blanchete de buletine in baza adresărilor în scris ale entităţilor 
desemnate, însoţite de darea de seamă despre utilizarea blanchetelor primite anterior (Anexa 1); 
 1.3. Va duce evidenţa intrării, utilizării şi ieşirii blanchetelor, în registrul de evidenţă, 
elaborat in conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17.03.98 (Anexa    
nr. 2 la Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de 
documente primare cu regim special). 
 2. Entităţile desemnate vor înainta solicitările pentru blanchete şi dările de seamă despre 
utilizarea blanchetelor buletinelor de verificare metrologică pînă pe data de 5 (cinci) a lunii 
următoare trimestrului gestionat. 
 3. Eliberarea blanchetelor se va efectua incepind cu data de 10 (zece), dar nu mai tirziu de 
data de 15 (cincisprezece) a lunii următoare trimestrului gestionat. 
 4. Direcţiei metrologie legală a INSM se pune în sarcină: 

4.1. Analiza trimestrială a dărilor de seamă referitor la utilizarea blanchetelor cu 
prezentarea raportului respectiv conducătorului ONM spre aprobare (Anexa 2) . 

4.2. Elaborarea procedurii interne referitor la editarea, distribuirea şi evidenţa 
blanchetelor.  

4.3. Aducerea prezentei Hotărîri la cunoştinţa entităţilor desemnate pentru efectuarea 
verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniul de interes public. 

5. Se abrogă Hotărîrea Organismului Naţional de Metrologie nr. 1300 – M din 25.03.2003 
de la data adoptării prezentei Hotărîri. 
  6. Executarea prezentei Hotărîri se pune în sarcina Direcţiei metrologie legală. 
 7. Controlul executării prezentei hotărîri mi-l asum. 
 
 
 Director general                 Alexandru TARLAJANU 
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DAREA  DE  SEAMĂ  REFERITOR  LA  UTILIZAREA  BLANCHETELOR  BULETINELOR  DE  VERIFICARE  
METROLOGICĂ  DE  STRICTĂ  EVIDENŢĂ 

 
(denumirea entităţii desemnate ce prezintă darea de seamă) 

 
In trimestrul                   anul 

 
Blanchetele de buletine de 
verificare metrologică de 

strictă evidenţă primite de 
la Organismul Naţional de 

Metrologie 

Blanchetele de buletine de 
verificare metrologică de 

strictă evidenţă 
 utilizate 

Blanchetele de buletine de 
verificare metrologică de 
strictă evidenţă anulate 

Blanchetele de buletine de 
verificare metrologică de 
strictă evidenţă rămase 

Note 

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

 

         

 
 
  (conducătorul entităţii)      (semnătura, data, ştampila)     (numele, prenumele) 

 
 

ANEXA 1 



 
ANALIZA  UTILIZĂRII  BLANCHETELOR  BULETINELOR  DE  VERIFICARE  METROLOGICĂ  DE  STRICTĂ 

EVIDENŢĂ 
 

Pe trimestru                   al anului 
 

Blanchetele de 
buletine de verificare 
metrologică de strictă 
evidenţă eliberate de 
Organismul Naţional 

de Metrologie 

Blanchetele de buletine de 
verificare metrologică de 
strictă evidenţă utilizate 

Blanchetele de buletine 
de verificare metrologică 

de strictă evidenţă 
anulate 

Blanchetele de buletine 
de verificare metrologică 

de strictă evidenţă 
rămase 

Note Nr. 
crt. 
 
 

Denumirea 
entităţii 

desemnate 
pentru 

verificarea 
metrologică a 

M.M. Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele 
de strictă 
evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

 

 
 
 

          

 
 
 

          

Total:          

 
 
 
      (Şef Direcţie metrologie legală)      (semnătura, data, ştampila)     (numele, prenumele) 

 

ANEXA 2 


