
  

 
 
 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0009 – M 

“ 13 ”  iulie  2009                                                                                mun. Chişinău 
 
Referitor la încercările    
metrologice de  
aprobarea de model a  
mijloacelor de măsurare 
 

 
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de 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”, analizorul al concentraţiei de etanol din aerul expirat tip 
„ALCOTEST 6810”, producător „Drager Safety AG & Co. KGaA ”, Germania, solicitant Firma 
„LABORMED”, S.R.L., cu nr. I–0678:2009. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 665 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către Firma „LABORMED”, S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 
13.07.2012.   
  Se stabileşte, in mod obligatoriu, pentru analizorul al concentraţiei de etanol din aerul expirat 
tip „ALCOTEST 6810” verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare              
6 luni. 
 
2. A aproba modelul şi a include în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor 
petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „DENIT – SYSTEMS M”, producător şi 
solicitant S.R.L. „DENIT – O.C.”, mun. Chişinău, cu nr. I-0679:2009. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 666 şi a autoriza producerea mijloacelor de 
măsurare menţionate de către S.R.L. „DENIT – O.C.”,mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 
13.07.2012. 

Se stabileşte, in mod obligatoriu, pentru sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii 
produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „DENIT – SYSTEMS M” 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 
 
3. A elibera certificatul  de aprobare de model nr. 667, pentru distribuitoarele de combustibil tip 
BMP 5XX; BMP 2XXX, producător „TATSUNO-BENČ EUROPE A.S.”, Republica Cehia, 
solicitant S.R.L. „DENIT – O.C.”, mun. Chişinău, inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor 
de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–0443:2005, pe un termen de pînă 
la 13.07.2014.   
 Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 6 luni. 
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4. A elibera certificatele de aprobare de model nr. 668 şi nr. 669, pentru aparatul de cîntărit cu  
funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip SM - 300… respectiv pentru aparatul de 
cîntărit cu  funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip SM – 500.., producător „TERAOKA 
Seiko Co” Ltd, Japonia, solicitant „RADIAN - Prim” S.R.L., mun. Chişinău inclus anterior in 
“Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu          
nr. I-0439:2005 respectiv nr. I-0440:2005, pe un termen de pînă la 13.07.2014.   
 Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 14 luni. 
 
5. A elibera certificatul  de aprobare de model nr. 670, pentru sistemul de măsurare şi înregistrare 
a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „TIS-RS”, 
producător şi solicitant IS ITA „Mecagro”, mun. Chişinău, inclus anterior in “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–0336:2003, pe un 
termen de pînă la 13.07.2014.   
 Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 6 luni. 
 
6. A aproba modelul şi a include în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, analizorul de lapte tip „LAKTAN 1-4”, producător şi solicitant 
Firma „MES” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I-0680:2009. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 671 şi a autoriza producerea mijloacelor de 
măsurare menţionate de către Firma „MES” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 
13.07.2012. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru analizorul de lapte tip „LAKTAN 1-4” verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 
7. 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 
electronică) tip EEP xx-x-x-x-x respectiv aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată 
(balanţă electronică) tip ETS xx-x-x, producător „ELICOM ELECTRONIC - GEORGIEV” KD, 
Bulgaria, solicitant S.C. „Melitax - Grup” S.R.L. mun. Chişinău, cu nr. I-0681:2009 rescpectiv            
cu nr. I-0682:2009. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 672 respectiv nr. 673 şi a autoriza importul 
mijloacelor de măsurare menţionate de către S.C. „Melitax - Grup” S.R.L, mun. Chişinău, pe un 
termen de 3 ani pînă la 13.07.2012. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip EEP xx-x-x-x-x respectiv pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată 
(balanţă electronică) tip ETS xx-x-x verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 
 
 8. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 209R, pentru aparatul de cîntărit 
cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip «Меркурий 3», producător ООО «АСТОР 
ТРЕЙД», Federaţia Rusă, solicitant S.C. „PLASMA RTI” S.R.L., inclus anterior in “Registrul de 
Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I-0493:2006, pe 
un termen de pînă la 01.04.2013. 
  Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 
 
 9. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a contorului static 
monofazat de energie electrică activă tip CE 201, ОAО «Концерн Энергомера», Federaţia Rusă, 
solicitant F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe 
Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse  

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” contorul static monofazat de energie electrică activă tip CE 201, cu nr. I-0683:2009. 



A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L.,               
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 210R pentru 
contorul static monofazat de energie electrică activă tip CE 201, pe un termen de pînă la 
01.06.2012. 

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 96 luni. 
 
 10. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a contorului static 
monofazat de energie electrică activă cu tarife multiple tip CE 102, ОAО «Концерн 
Энергомера», Federaţia Rusă, solicitant F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate 
de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse  

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” contorul static monofazat de energie electrică activă cu tarife multiple tip CE 102, cu 
nr. I-0684:2009. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L.,               
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 211R pentru 
contorul static monofazat de energie electrică activă cu tarife multiple tip CE 102, pe un termen 
de pînă la 01.03.2012. 

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 96 luni. 

  
 11. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a contorului static 
trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip CE 302, ОAО «Концерн Энергомера», 
Federaţia Rusă, solicitant F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia 
Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse  

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” contorului static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip CE 302, cu                
nr. I-0685:2009. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L.,               
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 212R pentru 
contorului static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip CE 302, pe un termen de pînă 
la 01.07.2011. 

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 48 luni. 

 
 12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a semnalizatorului tip 
CTM 10, producător ФГУП СПО «Аналитприбор», Federaţia Rusă, solicitant S.C. 
„LUMINTODE” 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” semnalizatorul tip CTM 10, cu nr. I-0686:2009. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către S.C. „LUMINTODE” S.R.L.,               
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 213R pentru 
semnalizatorul tip CTM 10, pe un termen de pînă la 01.05.2011. 

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 6 luni. 

 
 13. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a transformatorului de 
măsură de curent tip ТЛО – 10 respectiv a transformatorului de măsură de curent tip ТЛП – 
10  OOO «Элетрощит - К», Federaţia Rusă, solicitant „ENERGCOMPLETCONS” S.R.L., mun. 
Chişinău, efectuate de ФГУП «ВНИИМС» Federaţia Rusă. 

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” transformatorul de măsură de curent tip ТЛО – 10 respectiv transformatorul  de 
măsură de curent tip ТЛП – 10  , cu nr. I-0687:2009 respectiv cu nr. I-0688:2009 



A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către „ENERGCOMPLETCONS” S.R.L.,               
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 214R respectiv 
nr.215R pentru transformatorul de măsură de curent tip ТЛО – 10 respectiv transformatorul  
de măsură de curent tip ТЛП – 10, pe un termen de pînă la 01.08.2013. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 48 luni. 

 
 14. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a aparatului de cîntărit 
cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip ВПМ producător ЗАО «Масса - К», 
Federaţia Rusă, solicitant „TITAZAR” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe 
Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse  

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip ВПМ, cu        
nr. I-0689:2009. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către „TITAZAR” S.R.L., mun. Chişinău, 
prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 216R pentru aparatul de 
cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip ВПМ, pe un termen de pînă la 
01.08.2012. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 
 
15. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a contorului de gaz cu 
membrană tip ВЕКТОР (G1,6; G2,5; G4) producător ООО «СПб ЗИП», Federaţia Rusă, 
solicitant „Valdas - Com” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări 
Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse  

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” contorul de gaz cu membrană tip ВЕКТОР (G1,6; G2,5; G4), cu nr. I-0690:2009. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către „Valdas - Com” S.R.L.,               
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 217R pentru 
contorul de gaz cu membrană tip ВЕКТОР (G1,6; G2,5; G4),  pe un termen de pînă la 
01.04.2012. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 60 luni. 
 
16. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a contorului de energie 
termică tip СНТ 2 producător ЧУП «Дойлид - С», Republica Bielarus, solicitant S.A. „CET - 
NORD”, mun. Bălţi, efectuate Comitetul de Standardizare, Metrologie şi Certificare pe lîngă 
Consiliul Miniştrilor al Republicii Bielarus; 

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” contorul de energie termică tip СНТ 2, cu nr. I-0691:2009. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către S.A. „CET - NORD”, mun. Bălţi, 
prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 218R pentru contorul de 
energie termică tip СНТ 2, pe un termen de pînă la 13.07.2012. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 

- 24 luni ; 
- 60 luni la blocurile locative. 

 
 
 

Director general                                      Igor CALDARE 

 


