
 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 09 
 

“30”  mai 2017 
 

Referitor la aprobarea de model și 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-Științific al INM din data 29.05.2017, 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 MWN, producător 

APATOR POWOGAZ S.A., Republica Polonia, cu nr. I-0982:2017. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1015 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 

termen de 10 ani pînă la 30.05.2027.  

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip MWN verificarea 

metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare – 24 luni, (conform „Listei Oficiale a 

mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 

  

A anunța solicitantul referitor la condițiile de plasare pe piață a mijloacelor de măsurare odată cu 

intrarea în vigoare a Reglementării Tehnice privind punerea pe piață a mijloacelor de măsurare, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015. 

 

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

spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, MULTIMETRU tip К4570/1Ц, К4570/2Ц, 

К4571Ц, producător AOOT «Электроприбор», or. Erevan, Republica Armenia, cu                       

nr. I-0983:2017. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1016 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 

termen de 10 ani pînă la 30.05.2027.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru MULTIMETRU tip К4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571Ц 

verificarea metrologică inițială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni, (conform „Listei 

Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
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