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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 031 
 

“31”  octombrie 2016 
 
Referitor la prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de aprobare de model şi 
prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de recunoaştere a aprobării de model a 
mijloacelor de măsurare. 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma recomandărilor 
Consiliului Tehnico-Ştiinţific al INM din data 26.10.2016, emite următoarea 
  

H O T Ă R Î R E : 
 

1. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1000 pentru CONTOR STATIC 
TRIFAZAT DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ ŞI REACTIVĂ tip ZMD..., inclus anterior 
în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub 
nr. I–0576:2007 producător: „Landis+Gyr” Limited, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord pe un termen de 10 ani pînă la 31.10.2026. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR STATIC TRIFAZAT DE ENERGIE 
ELECTRICĂ ACTIVĂ ŞI REACTIVĂ tip ZMD... verificarea metrologică iniţială şi periodică 
cu perioada de verificare – 48 luni (conform Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal). 

2. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 346 R pentru CONTOR 
DE GAZ CU MEMBRANĂ tip NPM (G1,6; G2,5; G4), producător: ЗАО «Газдевайс», 
Federaţia Rusă, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0254:2001, firmei S.C. „MULTIENERGO” 
S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova pe un termen de pînă la 26.03.2017. 

A recunoaşte rezultatele verificării metrologice iniţiale ale CONTOARELOR DE GAZ 
CU MEMBRANĂ tip NPM (G1,6; G2,5; G4), efectuate de către ФБУ ‹‹ЦСМ Масковской 
области››, Federaţia Rusă. În acest caz, în paşaport (pct. 13) se aplică marcajul metrologic de 
recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”). 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU MEMBRANĂ tip NPM 
(G1,6; G2,5; G4) verificarea metrologică 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 extinderii domeniului 
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2016. 
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