
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0009 – M 

“ 24 ”  decembrie  2008                                                                       mun. Chişinău 
 
Referitor la încercările    
metrologice de  
aprobarea de model a  
mijloacelor de măsurare 
 
 
     Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie examinînd materialele prezentate în scopul 
aprobării de model a mijloacelor de măsurare, 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 in Republica Moldova”, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de 
laborator) tip AD, producător AXIS Sp.zo.o., Polonia, solicitant S.R.L. „ECOCHIMIE”,               
mun. Chişinău, cu nr. I–0665:2008. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 641 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către S.R.L. „ECOCHIMIE”, mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 
24.12.2011.   
  Se stabileşte în mod obligatoriu pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
de laborator) tip AD verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 
2. A aproba modelul şi a include în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, aparatele de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţe 
electronice) tip SM–300, producător de PT. TROPICAL ELECTRONIC, Indonezia, cu                      
nr. I-0666:2008. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 642 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către I.C.S. „Integration Distribution Projects” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 
3 ani pînă la 24.12.2011.   
  Se stabileşte în mod obligatoriu pentru aparatele de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţe 
electronice) tip SM – 300) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 
luni. 
 
3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, traductorul de presiune relativă şi absolută CERABAR S tip 
PMC 71 şi PMP 71, producător „Endress+Hauser GmbH+Co.KG” Germania, solicitant „Techno 
Test” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0667:2008. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 643 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către „Techno Test” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 24.12.2011.   

Se stabileşte în mod obligatoriu pentru traductorul de presiune relativă şi absolută CERABAR S 
tip PMC 71 şi PMP 71 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare              
12 luni. 
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4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, traductorul de presiune diferenţială DELTABAR S tip PMD 70 
şi PMD 75, producător „Endress+Hauser GmbH+Co.KG” Germania, solicitant „Techno Test” 
S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0668:2008. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 644 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către „Techno Test” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 24.12.2011.   

Se stabileşte în mod obligatoriu pentru traductorul de presiune diferenţială DELTABAR S tip 
PMD 70 şi PMD 75 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare              
12 luni. 
 
5. A  elibera  certificatul  de aprobare de model nr. 645, pentru taximetrul electronic cu memorie 
fiscală tip ELITAX TA 100/F1 (denumirea comercială ELITAX TA-100 MOL), producător 
„ELICOM electronic Co” Ltd, Bulgaria, solicitant S.C. „MELITAX-GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, 
inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova”  cu  nr. I-0442:2005, pe un termen de pînă la 24.12.2013. 
 Se stabileşte obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare   
12 luni. 
 
6. A  elibera  certificatul  de aprobare de model nr. 646, pentru taximetrul electronic cu memorie 
fiscală tip MICROSIF 03, producător „MICROSIF HARDWARE” S.R.L., Romania, solicitant S.C. 
„MICROSIF-AUTO” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I-0438:2005, pe un termen de pînă la 
24.12.2013. 
 Se stabileşte obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare   
12 luni. 
 
7. A  elibera  certificatul  de aprobare de model nr. 647, pentru contorul de gaz cu membrană tip 
BK-G1,6; BK-G2,5; BK-G4; BK-G6; BK-G10; BK-G16; BK-G25; BK-G40; BK-G65; BK-
G100, producător “ELSTER Handel GmbH”, Germania, solicitant „ORION-GS” S.R.L, mun. 
Chişinău, inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in 
Republica Moldova” cu nr. I-0321:2003, pe un termen de pînă la 24.12.2013. 
 Se stabileşte obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare   
60 luni. 
 
8. A  elibera  certificatul  de aprobare de model nr. 648, pentru contorul de gaz cu rotor tip RVG 
G16; G25; G40; G100; G250, producător “ELSTER Handel GmbH”, Germania, solicitant 
„ORION-GS” S.R.L, mun. Chişinău, inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I-008897, pe un termen de pînă la 24.12.2013. 
 Se stabileşte obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare   
24 luni. 
 
9. A  elibera  certificatul  de aprobare de model nr. 649, pentru contorul de gaz cu turbină tip G65; 
G100; G160; G250, G400, G650, G1000, G1600, G2500, G4000, G6500, G10000, G16000,  
producător “ELSTER Handel GmbH”, Germania, solicitant „ORION-GS” S.R.L, mun. Chişinău, 
inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” cu nr. I-008997, pe un termen de pînă la 24.12.2013. 
 Se stabileşte obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare   
24 luni. 
 
10. A  elibera  certificatul  de aprobare de model nr. 650, pentru corectorul de volum tip EK 260 
(EK 230, EK 210), producător “ELSTER Handel GmbH”, Germania, solicitant „ORION-GS” S.R.L, 
mun. Chişinău, inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare 
in Republica Moldova” cu nr. I-0330:2003, pe un termen de pînă la 24.12.2013. 



 Se stabilşte obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - in 
conformitate cu perioada de verificare a contoarelor de gaz cu care se utilizează în ansamblu. 
 
11. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, distribuitorul de combustibil tip QUANTIUM (modificările 
100T, 200T, 210T, 300T, 400T, 500T, 510T), producător „ TOKHEIM, Marea Britanie, solicitant 
firma „OLSOM” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0669:2008. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 651 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către firma „OLSOM” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 
24.12.2011.   

Se stabileşte în mod obligatoriu pentru distribuitorul de combustibil tip QUANTIUM 
(modificările 100T, 200T, 210T, 300T, 400T, 500T, 510T), verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare 6 luni. 
 
12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a greutăţii cu clasa de 
exactitate E1, E2, F1, F2 şi M1, producător ЗАО «Сартогосм», Federaţia Rusă, solicitant S.C. 
„INDUTEHGRUP” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice 
şi Metrologie a Federaţiei Ruse. 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” greutatea cu clasa de exactitate E1, E2, F1, F2 şi M1, cu nr. I-0670:2008. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către S.C. „INDUTEHGRUP” S.R.L., 
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 204R pentru 
greutatea cu clasa de exactitate E1, E2, F1, F2 şi M1, pe un termen de pînă la 24.11.2011. 

De stabilit obligatoriu verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: 
- 12 luni – greutăţile cu clasa de exactitate F1, F2, M1; 
- 24 luni – greutăţile cu clasa de exactitate E2. 

De recunoscut rezultatele verificărilor metrologice iniţiale pentru greutăţile cu clasa de exactitate 
E1, efectuate de către ЗАО «Сартогосм», Federaţia Rusă şi ФГУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», 
Federaţia Rusă; 

S.C. „INDUTEHGRUP” S.R.L., mun. Chişinău, să asigure efectuarea verificărilor metrologice 
periodice a greutăţii cu clasa de exactitate E1 în laboratoarele metrologice a ţărilor semnatare a 
„Acordului de recunoaştere mutuală a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificări şi 
atestări a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de Organismul Naţional de Metrologie al ţării 
respective, cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către Organismul Naţional de 
Metrologie al Republicii Moldova; 
 
13. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 205R din 24.12.2008, pentru 
transformatorul de măsură de curent ТОЛ-СЭЩ-10, producător ЗАО «ГК «Элетрощит-ТМ-
Самара», Federaţia Rusă, solicitant „ENERGCOMPLETCONS” S.R.L., mun. Chişinău, inclus 
anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” cu  nr. I-0587:2008, pe un termen pînă la 01.07.2011. 
 De recunoscut rezultatele incercărilor metrologice de aprobare de model a transformatorului de 
măsură de curent ТОЛ-СЭЩ-10, efectuate de către ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», Federaţia 
Rusă. 
 Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare              
48 luni. 
 
14. În rezultatul sesizării Centrului de Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei referitor la 
activitatea ICS „Medtech-Plus” SRL ce ţine de încălcarea legislaţiei în domeniul metrologiei, se 
anulează Certificatele de aprobare de model deţinute de ICS „MEDTECH-PLUS” S.R.L.,                 
mun. Chişinău pentru următoarele mijloace de măsurare legale: 

- aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BP AG1…inclus în 
„Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” 
(in continuare „Registru...” ) cu nr. I-0559:2007 - Certificatul de aprobare de model nr. 548 
din 02.08.2007; 



- aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BP… inclus în 
„Registru...” cu nr. I-0560:2007 - Certificatul de aprobare de model nr. 549 din 
02.08.2007; 

- termometru electronic tip MT... inclus in „Registru...” cu nr. I-0561:2007 - Certificatul de 
aprobare de model nr. 550 din 02.08.2007. 

- conform prevederilor documentului normativ RG 29-03-125:2005 „Sistemul Naţional de 
Metrologie. Eliberarea autorizaţiilor de activitate metrologică” pct. 6.2 (RGML 02-2008 
„Sistemul Naţional de Metrologie. Acordarea avizului tehnic de înregistrare” pct. 5.6), 
excluderea din domeniul de autorizare a Autorizaţiei metrologice seria V nr. 000469 din 
21.08.2007 mijloacele de măsurare constatate necorespunzătoare menţionate mai sus 
importate de ICS „Medtech-Plus” S.R.L.. 

 
 
 
 

Director general                                      Adrian ONCEANU 

 


