
  

 

 
 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0015 – M 

“01”  iunie  2010                                                                           mun. Chişinău 
 
Referitor la încercările    
metrologice de  
aprobarea de model a  
mijloacelor de măsurare 
 

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, 
examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite 
următoarea 

 
H O T Ă R Î R E : 

 
1. A elibera certificatul  de aprobare de model nr. 697, pentru defectoscopul ultrasonic tip             
УДС2-РДМ-22, producător şi solicitant ICP „RDM” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior in 
“Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu         
nr. I–0398:2005, pe un termen de pînă la 01.06.2015.   
 Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 
 
2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor 
petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „Dominanta”, producător şi solicitant 
„Combuservice” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0721:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 698 şi a autoriza producerea mijloacelor de 
măsurare menţionate de către „Combuservice” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 
01.06.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii 
produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „Dominanta” verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 
 
3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” manometrul tip MDR, producător Watts Industries Deutschland 
GmbH, Republica Federativă Germania, solicitant „ORMOTEX” S.A., mun. Chişinău, cu                    
nr. I–0722:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 699 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către „ORMOTEX” S.A., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 01.06.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru manometrul tip MDR verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 
4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” transformatorul de curent tip IMZ*, producător ABB Sp.Zo.o., 
Polonia, solicitant F.P.C. „ABS” S.R.L.,  mun. Chişinău, cu nr. I–0723:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 700 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către F.P.C. „ABS” S.R.L.,  mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 01.06.2013. 
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  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru transformatorul de curent tip IMZ* verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 
 
5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip NETS…, producător ACOM Inc., Republica Coreea, solicitant                                    
S.C. „TopTehImpex” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0724:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 701 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către S.C. „TopTehImpex” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 
01.06.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip NETS… verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare           
12 luni. 
 
6. A elibera certificatul  de aprobare de model nr. 702, pentru corectorul de volum de gaz tip 
microELCOR-2, producător „ELGAZ” s.r.o., Republica Cehă, solicitant „ELISIO” S.R.L.,               
mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare 
in Republica Moldova” cu nr. I–0512:2007, pe un termen de pînă la 01.06.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare – in conformitate cu perioada de verificare a contoarelor de gaz cu care se utilizează 
in complet. 

 
7. A elibera certificatul  de aprobare de model nr. 703, pentru distribuitorul de combustibil tip 
QUANTIUM (modificarea 500T), producător „ TOKHEIM, Marea Britanie solicitant  I.M. „ROHE 
SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–0669:2008, pe un termen de pînă la 
24.12.2011.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 6 luni. 
 
8. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru contorul static trifazat de energie 
electrică activă tip HIK 2301, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi 
Politici de Consum. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 235R pentru contorul static trifazat 
de energie electrică activă tip HIK 2301, producător OОО „HIK-ЕЛЕКТРОНIКА”, Ucraina, 
solicitant S.C.”COMELTEH” S.R.L., or. Drochia, inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor 
de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–0633:2008, pe un termen de pînă 
la 24.09.2011. 
   Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 48 luni. 
 
9. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru contorul monofazat de energie electrică 
tip СО-ЭЭ6706, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei 
Ruse. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 236R pentru contorul monofazat de 
energie electrică tip СО-ЭЭ6706, producător OAO „ЛЭМЗ”, Federaţia Rusă, solicitant „ORION-
GS” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–17099, pe un termen de pînă la 01.06.2013. 
   Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 96 luni. 

 
10. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru dozatorul medical 
tip ДПА, producător ЗАО «Термо Фишер Сайентифик», Federaţia Rusă, solicitant I.M. „GBG-
MLD” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi 
Metrologie a Federaţiei Ruse. 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” dozatorul medical tip ДПА cu nr. I-0725:2010. 



A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către I.M. „GBG-MLD” S.R.L.,              
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 237R pentru 
dozatorul medical tip ДПА, pe un termen de pînă la 01.10.2013. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 

 
11. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a transformatorului de 
curent tip ТЛМ-10, producător ООО «Обьединенные энергетические технологии - Самара» 
(«Самарский трансформатор»), Federaţia Rusă, solicitant „EVIDENT-ELECTRO” S.A.,                 
mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei 
Ruse. 

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” transformatorul de curent tip ТЛМ-10 cu nr. I-0726:2010. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către „EVIDENT-ELECTRO” S.A.,               
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 238R pentru 
transformatorul de curent tip ТЛМ-10, pe un termen de pînă la 01.12.2010. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 48 luni. 

 
12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a complexului pentru 
măsurarea vitezei şi înregistrarea imaginii video a mijloacelor de transport tip «Искра-видео», 
producător ООО «Симикон», Federaţia Rusă, solicitant С.P. „TRIGLIF”, mun. Chişinău, efectuate 
de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. 

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” complexul pentru măsurarea vitezei şi înregistrarea imaginii video a mijloacelor de 
transport tip «Искра-видео» cu nr. I-0727:2010. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către С.P. „TRIGLIF”, mun. Chişinău, 
prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 239R pentru complexul pentru 
măsurarea vitezei şi înregistrarea imaginii video a mijloacelor de transport tip «Искра-видео», 
pe un termen de pînă la 01.03.2012. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 
 
 
 

 
Director general                                      Vitalie DRAGANCEA 

 


