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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 034 
 

“29”  noiembrie 2016 
 
Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplar unic şi loturi mici. 
Institutul Naţional de Metrologie, examinînd 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, ECHIPAMENT DE EVIDENŢĂ A DURATEI 
LEGĂTURILOR TELEFONICE, INCLUSIV A CONVORBIRILOR TELEFONICE tip 
HUAWEI MSOFTX3000, producător Huawei Technologies Co. Ltd”, Republica Populară 
Chineză, cu nr. III-0466:2016. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0372 U pentru mijloacele de măsurare menţionate cu 
nr. de fabricaţie: 98MSF02244-001; 98MSF02243-001.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru ECHIPAMENT DE EVIDENŢĂ A DURATEI 
LEGĂTURILOR TELEFONICE, INCLUSIV A CONVORBIRILOR TELEFONICE tip 
HUAWEI MSOFTX3000 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 
24 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 

 
2. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 

spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, VIBROMETRU tip VM-54, producător RION 
Co. Ltd., Japonia, cu nr. III-0467:2016. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0373 U pentru mijloacele de măsurare menţionate cu 
nr. de fabricaţie: 34340521; 343400528; 34340529, 34340530.  

A recunoaşte rezultatele verificării metrologice iniţiale pentru VIBROMETRU tip VM-54, 
efectuată de către ГП <<Укрметртестстандард>>, Ucraina. În acest caz, pe buletinul de verificare 
metrologică se aplică marcajul metrologic de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”).  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru VIBROMETRU tip VM-54 verificarea metrologică 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal‟). 

Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale mijlocului de măsurare specificat  
în laboratoarele metrologice a ţărilor semnatare a „Acordurilor de recunoaştere reciprocă a 
rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare”, 
cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Naţional de Metrologie a 
Republicii Moldova. 
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3. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, SONOMETRU tip NA-28, producător RION Co. 
Ltd., Japonia, cu nr. III-0468:2016. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0374 U pentru mijloacele de măsurare menţionate cu 
nr. de fabricaţie: 30642028; 30842042; 30842043; 30842044.  

A recunoaşte rezultatele verificării metrologice iniţiale pentru SONOMETRU tip NA-28, 
efectuată de către ГП <<Укрметртестстандард>>, Ucraina. În acest caz, pe buletinul de verificare 
metrologică se aplică marcajul metrologic de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”).  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru SONOMETRU tip NA-28 verificarea metrologică 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal). 

Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale mijlocului de măsurare specificat  
în laboratoarele metrologice a ţărilor semnatare a „Acordurilor de recunoaştere reciprocă a 
rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare”, 
cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Naţional de Metrologie a 
Republicii Moldova. 

 
4. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 

spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, DISPOZITIV SELECTIV PENTRU 
MĂSURAREA PARAMETRILOR CÎMPURILOR ELECTROMAGNETICE tip SRM-3006, 
producător Narda Safety Test Solutions GmbH, Republica Federală Germania, cu nr. III-
0469:2016. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0375 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie: K-0161.  

A recunoaşte rezultatele verificării metrologice iniţiale pentru DISPOZITIV SELECTIV 
PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR CÎMPURILOR ELECTROMAGNETICE tip 
SRM-3006, efectuată de către ГП <<Укрметртестстандард>>, Ucraina. În acest caz, pe buletinul 
de verificare metrologică se aplică marcajul metrologic de recunoaştere a rezultatelor verificărilor 
(”REC”).  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru DISPOZITIV SELECTIV PENTRU 
MĂSURAREA PARAMETRILOR CÎMPURILOR ELECTROMAGNETICE tip SRM-3006 
verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal). 

Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale mijlocului de măsurare specificat  
în laboratoarele metrologice a ţărilor semnatare a „Acordurilor de recunoaştere reciprocă a 
rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare”, 
cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Naţional de Metrologie a 
Republicii Moldova. 
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