
  

 

 
 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0018 – M 

“09”  iulie  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 aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” defectoscopul universal tip УД4-TM „Toмографик”, producător 
şi solicitant S.A. „Votum”, mun. Chişinău, cu nr. I–0728:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 704 şi a autoriza producerea mijloacelor de 
măsurare menţionate de către S.A. „Votum”, mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 
09.07.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru defectoscopul universal tip УД4-TM „Toмографик” 
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” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip ВХП (modificările ВХП – 60D1.3T, ВХП - 100 D1.3T, ВХП - 150 D1.3T, ВХП - 
200 D1.3T, ВХП - 300 D1.3T, ВХП - 500 D1.3T, ВХП - 600 D1.3T ), producător şi solicitant 
„Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0729:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 705 şi a autoriza producerea mijloacelor de 
măsurare menţionate de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani pînă la 
09.07.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip ВХП (modificările ВХП – 60D1.3T, ВХП - 100 D1.3T, ВХП - 150 D1.3T, ВХП - 
200 D1.3T, ВХП - 300 D1.3T, ВХП - 500 D1.3T, ВХП - 600 D1.3T ) verificarea metrologică 
iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 
3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” aparatul de cântărit cu funcţionare neautomată tip JD series 
(modificările JD300-3, JD1000-2, JD3000-2, JD5000-2, producător Shenyang Longteng Electronic 
Co., Ltd., R.P.Chineză, solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0730:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 706 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către „Alex S&E” S.R.L.,  mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 09.07.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cântărit cu funcţionare neautomată tip JD 
series (modificările JD300-3, JD1000-2, JD3000-2, JD5000-2 verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
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4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” distribuitorul de gaz lichefiat tip V-line 899x.xxx/LPG, 
producător ADAMOV-SYSTEMS, a.s., Republica Cehă, solicitant „MOLPETGAZ-SERVICE” 
S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0731:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 707 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către „MOLPETGAZ-SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă 
la 09.07.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru distribuitorul de gaz lichefiat tip V-line 899x.xxx/LPG 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni. 
 
5. A elibera certificatul  de aprobare de model nr. 708, pentru contorul de energie termică tip 
MULTICAL UF-1M, producător KAMSTRUP A/S, Danemarca, solicitant „TECHNO TEST” 
S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–0541:2007, pe un termen de pînă la 09.07.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare: 
   – 24 luni; 
   - 60 luni – la blocurile locative. 
 
6. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 709, pentru contorul de apă rece tip LXS, 
producător NINGBO WATER CO.LTD, R.P. China, solicitant I.I. „Marcel Suvac”, or. Orhei, inclus 
anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” cu nr. I–0419:2005, pe un termen de pînă la 09.07.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare: 

- 24 luni; 
- la blocurile locative DN 15 şi DN 20 - 60 luni. 

 
7. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 710, pentru contorul de apă rece volumetric cu 
piston rotativ tip LXH, producător NINGBO WATER CO.LTD, R.P. China, solicitant I.I. „Marcel 
Suvac”, or. Orhei, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–0420:2005, pe un termen de pînă la 09.07.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare: 

- 24 luni; 
- la blocurile locative DN 15 şi DN 20 - 60 luni. 

 
8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 711, pentru contorul de apă rece şi caldă                  
tip LXSC, producător NINGBO WATER CO.LTD, R.P. China, solicitant I.I. „Marcel Suvac”,           
or. Orhei, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in 
Republica Moldova” cu nr. I–0358:2004, pe un termen de pînă la 09.07.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare: 

- 24 luni; 
- la blocurile locative DN 15 şi DN 20 - 60 luni. 
 

9. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 712, pentru distribuitorul de gaz lichefiat tip TIS-
97GAZ, producător şi solicitant I.S. Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, mun. Chişinău, inclus 
anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” cu nr. I–0508:2006, pe un termen de pînă la 09.07.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 6 luni. 

 
10. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 713, pentru aparatul pentru măsurarea 
presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BPM-AN-50, producător firma Van Oostveen 
Medical BV, „ROMED”, Olanda, solicitant I.M. „BECOR” S.R.L., mun.. Chişinău, inclus anterior in 
“Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu               
nr. I–0359:2004, pe un termen de pînă la 09.07.2015.  



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

 
11. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 714, pentru aparatul pentru măsurarea 
presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BPM-STSPL, producător firma Van Oostveen 
Medical BV, „ROMED”, Olanda, solicitant I.M. „BECOR” S.R.L., mun.. Chişinău, inclus anterior in 
“Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu               
nr. I–0360:2004, pe un termen de pînă la 09.07.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 
 
12. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru areometrul – 
alcoolmetru tip ПЛОТ-3С-М, producător ЗАO „Авиатех”, or.Arzamas, Federaţia Rusă, solicitant 
S.R.L. ”Zavanda - Elipsa” 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” areometrul – alcoolmetru tip ПЛОТ-3С-М cu nr. I-0732:2010. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către S.R.L. ”Zavanda - Elipsa”,              
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 240R pentru 
areometrul – alcoolmetru tip ПЛОТ-3С-М, pe un termen de pînă la 01.01.2014. 

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

 
13. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru manometrul tip 
ДM 05; manometrul cu termometru tip ДМТ 05; manometrul cu semnalizare tip ДМ Сг 05; 
vacuummetrul tip ДВ 05; manovacuummetrul tip ДА 05; manovacuummetrul cu semnalizare 
tip ДА Сг 05, producător OAO „Стеклоприбор”or. Cervonozavodscoe, Ucraina, solicitant 
COOPERATIVA DE PRODUCŢIE „CLĂDITORUL”, mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de 
Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” manometrul tip ДM 05; manometrul cu termometru tip ДМТ 05; manometrulcu 
semnalizare tip ДМ Сг 05; vacuummetrul tip ДВ 05; manovacuummetrul tip ДА 05; 
manovacuummetrul cu semnalizare tip ДА Сг 05 cu nr. I-0733:2010. 

A autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către COOPERATIVA DE 
PRODUCŢIE „CLĂDITORUL”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a 
aprobării de model nr. 241R pentru manometrul tip ДM 05; manometrul cu termometru tip 
ДМТ 05; manometrul cu semnalizare tip ДМ Сг 05; vacuummetrul tip ДВ 05; 
manovacuummetrul tip ДА 05; manovacuummetrul cu semnalizare tip ДА Сг 05, pe un termen 
de pînă la 10.06.2011. 

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

 
14. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru transformatorul 
de curent tip ТПЛ – 10с, 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 ТПЛ – 10с cu nr. I-0734:2010. 

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. 242R pentru 
transformatorul de curent tip ТПЛ – 10с, pe un termen de pînă la 01.07.2013. 

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

 
15. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru calculatorul de energie termică tip 
ВКТ-5 producător ЗАО «НПФ Теплоком», Federaţia Rusă, solicitant S.A.„CET-NORD”,                
mun. Bălţi, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. 



A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 243R pentru calculatorul de energie 
termică tip ВКТ-5, producător ЗАО «НПФ Теплоком», Federaţia Rusă, solicitant S.A.„CET-
NORD”, mun. Bălţi, inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–0350:2004, pe un termen de pînă la 01.06.2012. 
   Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare: 

- 12 luni – debitmetre cu dispozitive de strangulare; 
- 24 luni; 
- 60 luni – la blocuri locative. 

 
16. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru aparatul pentru măsurarea presiunii 
arteriale cu manometru mecanic tip ИАД-01 „АДЪЮТОР” producător З.А.О. „Адъютор”, 
Federaţia Rusă, solicitant I.I. „Mediprof-Răileanu”, or. Cimişlia, efectuate de Agenţia Federală pe 
Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 244R pentru aparatul pentru 
măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip ИАД-01 „АДЪЮТОР”, producător 
З.А.О. „Адъютор”, Federaţia Rusă, solicitant I.I. „Mediprof-Răileanu”, or. Cimişlia, inclus anterior 
în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu            
nr. I–0453:2005, pe un termen de pînă la 01.01.2015. 
   Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare12 luni. 

 
17. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice pentru termometrul medical maximal din 
sticlă producător OAO „Термоприбор”, Federaţia Rusă, solicitant „Maiac - Farm” S.R.L.,                   
mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei 
Ruse. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 245R pentru termometrul medical 
maximal din sticlă, producător OAO „Термоприбор”, Federaţia Rusă, solicitant „Maiac - Farm” 
S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–0300:2003, pe un termen de pînă la 01.01.2015. 
  Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a termometrului medical maximal din sticlă 
efectuată de OAO „Термоприбор”, Federaţia Rusă 
 
18. In baza deciziei Curţii Supreme de Justiţie se anulează pct. 14 din Hotărîrii Organismului 
Naţional de Metrologie nr.0009-M din 24.12.2008 cu privire la: 

- anularea certificatului de aprobare de model nr. 548 din 02.08.2007 pentru  aparatul pentru 
măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BP AG1…inclus in „Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” (în continuare 
„Registru...”) cu nr. I-0559:2007; 

- anularea certificatului de aprobare de model nr. 549 din 02.08.2007 pentru aparatul  pentru 
măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BP… inclus in „Registru...” cu                  
nr. I-0560:2007; 

- anularea certificatului de aprobare de model nr. 550 din 02.08.2007 pentru termometrul 
electronic tip MT... inclus in „Registru...” cu nr. I-0561:2007; 

- excluderea din domeniul de autorizare a Autorizaţiei metrologice seria V nr. 000469 din 
21.08.2007 mijloacele de măsurare constatate necorespunzătoare menţionate mai sus importate de 
ICS „Medtech-Plus” S.R.L.  

 
 
 
 

Director general                            Vitalie DRAGANCEA 

 


