
 

Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28 

tel: 022  903 100    fax: 022 903 111 

E-mail: office@metrologie.md 

www.metrologie.md 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 035 
 

“28”  decembrie 2016 
 

Referitor la aprobarea de model, recunoaşterea aprobării de model şi prelungirea termenului de 

valabilitate a certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare. 

Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma recomandărilor 

Consiliului Tehnico-Ştiinţific al INM din data 22.12.2016, 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 I, CONTOR DE APĂ RECE tip DS-CC, producător 

“SERVOSTAL” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova, cu nr. I-0974:2016. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1001 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 

termen de 10 ani pînă la 28.12.2026.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip DS-CC verificarea 

metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 24 luni (pentru contoare de apă cu 

DN50 – DN150), (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 I, CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip DS- 

(modificarea SU, SRP, MRP), producător “SERVOSTAL” S.R.L., mun. Chişinău, Republica 

Moldova, cu nr. I-0975:2016. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1002 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 

termen de 10 ani pînă la 28.12.2026.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip DS- 

(modificarea SU, SRP, MRP) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 

verificare – 60 luni (pentru contoare de apă cu DN15 – DN20);  – 24 luni (pentru contoare de apă 

cu DN25 – DN50), (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 

metrologic legal”). 

 

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

spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip DSF- 

(modificarea CF, CI), producător “SERVOSTAL” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova, cu 

nr. I-0976:2016. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1003 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 

termen de 10 ani pînă la 28.12.2026.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ tip DSF- 

(modificarea CF, CI) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare  – 24 

luni (pentru contoare de apă cu DN50 – DN200), (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 

măsurare supuse controlului metrologic legal”). 
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4. A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în ”Registrul de Stat al 

mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, SISTEM, CU 

SOFT INCORPORAT, PENTRU MĂSURAREA VITEZEI DE MIŞCARE A 

MIJLOACELOR DE TRANSPORT, CU IMAGINI VIDEO, tip "АвтоУраган - BCM2", 

producător OOO „Технологии Распознаваниа”,  Federaţia Rusă şi OOO „Рекогна Сервис”, 

Federaţia Rusă cu  nr. I-0977:2016. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 347 R pentru mijlocul de măsurare 

menţionat firmei "NETSISTEM" SRL, or. Bălţi, Republica Moldova pe un termen de pînă la 

02.10.2020. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru SISTEM, CU SOFT INCORPORAT, PENTRU 

MĂSURAREA VITEZEI DE MIŞCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT, CU 

IMAGINI VIDEO, tip "АвтоУраган - BCM2" verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 

perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 

controlului metrologic legal”). 

 

5. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1004 pentru CONTOR DE APĂ RECE 

ŞI CALDĂ FAMILIA MADDALENA tip CD ONE TRP, tip CD SD PLUS, tip DS TRP, tip 

WMAP, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 

Republica Moldova” sub nr. I-0790:2011 producător: MADDALENA S.p.A., Republica Italiană 

pe un termen de 10 ani pînă la 28.12.2026. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE ŞI CALDĂ FAMILIA 

MADDALENA tip CD ONE TRP, tip CD SD PLUS, tip DS TRP, tip WMAP verificarea 

metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 60 luni (pentru contoare de apă cu 

DN15 – DN20);  – 24 luni (pentru contoare de apă cu DN25 – DN100) (conform „Listei Oficiale a 

mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”). 

 

6. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1005 pentru APARAT DE CÎNTĂRIT 

CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (BALANŢĂ ELECTRONICĂ SUSPENDATĂ)         

tip BCN-...D1.3, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 

utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0954:2015, producător: Alex S & E” S.R.L., str. Pruncul, 

4/1, mun. Chişinău pe un termen de 10 ani pînă la 28.12.2026. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE 

NEAUTOMATĂ (BALANŢĂ ELECTRONICĂ SUSPENDATĂ) tip BCN-...D1.3 verificarea 

metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a 

mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”). 

 

7. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1006 pentru APARAT DE CÎNTĂRIT 

CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ tip Alex Print, inclus anterior în ”Registrul de Stat al 

mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-0940:2015, 

producător: Alex S & E” S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chişinău pe un termen de 10 ani pînă la 

28.12.2026. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE 

NEAUTOMATĂ tip Alex Print verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 

verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 

metrologic legal”). 
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8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1007 pentru APARAT DE CÎNTĂRIT 

CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ tip BSN, inclus anterior în ”Registrul de Stat al 

mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I–0824:2013, 

producător: Alex S & E” S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chişinău pe un termen de 10 ani pînă la 

28.12.2026. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE 

NEAUTOMATĂ tip BSN verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 

12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”). 

 

9. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1008 pentru APARAT DE CÎNTĂRIT 

CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ tip BXN, inclus anterior în ”Registrul de Stat al 

mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I–0823:2013, 

producător: Alex S & E” S.R.L., str. Pruncul, 4/1, mun. Chişinău pe un termen de 10 ani pînă la 

28.12.2026. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE 

NEAUTOMATĂ tip BXN verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 

– 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”). 
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