
 

H O T Ă R Â R E 
 

nr. 17 
 

“01”  august 2017 
 

Referitor la aprobarea de model și recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice în scopul 

aprobării de model a mijloacelor de măsurare. 

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

Consiliului Tehnico-Științific al INM din data 28.07.2017, 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, TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE 

DE CURENT tip IOSK, producător Crompton Greaves Ltd., Republica India, cu nr. I-0986:2017. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 1020 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 

termen de 10 ani până la 01.08.2027.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru TRANSFORMATOR PENTRU MĂSURARE DE 

CURENT tip IOSK verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 48 

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

 

2. A recunoaște certificatul de aprobare de model şi a include în ”Registrul de Stat al 

mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, DEBITMETRU 

CU INTEGRATOR ACUSTIC tip ЭХО-Р-02, producător ООО ПНП «Сигнур», Federaţia Rusă 

cu  nr. I-0987:2017. 

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 351 R pentru mijlocul de măsurare 

menţionat firmei ”SERVICE ENERGY NATURAL SISTEMS” S.R.L., mun. Chişinău, Republica 

Moldova pe un termen de până la 06.07.2021. 

De recunoscut rezultatele verificării metrologice inițiale efectuate de către ФБУ <<Тест-С.-

Петербург>>, Federația Rusă. În acest caz, în ПАСПОРТ (pct. 7) și pe mijloc se aplică marcajul 

metrologic de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (”REC”). 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru DEBITMETRU CU INTEGRATOR ACUSTIC tip 

ЭХО-Р-02 verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei 

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