
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0024 – M 

“06”  septembrie  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 certificatele de aprobare de model nr. 715, nr. 716 respectiv nr. 717 
pentru bascula electrono – tenzometrică de cîntărire statică tip BX, pentru balanţa 
electrono – tenzometrică de cîntărire statică tip BS respectiv pentru bascula 
electrono – tenzometrică de cîntărire statică tip BB producător şi solicitant „Alex              
S & E” S.R.L., mun. Chişinău, incluse anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0221:2000, cu              
nr. I–0222:2000 respectiv cu nr. I–0220:2000 pe un termen de pînă la 06.09.2012.   

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

 
2. A elibera certificatele de aprobare de model nr. 718, nr. 719, nr. 720, nr. 721  
respectiv nr. 722 pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip DS-530/532, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare 
neautomată (balanţă electronică) tip SM-100, pentru  aparatul de cîntărit cu 
funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip DS-688, pentru aparatul de 
cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip DS-682 respectiv 
pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip 
DS-700  producător Shanghai Teraoka Electronic Co., LTD., R.P. China, solicitant 
„Radian-Prim” S.R.L., mun. Chişinău, incluse anterior in “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu                        
nr. I-0524:2007, cu nr. I-0534:2007, cu nr. I-0522:2007, cu nr. I-0520:2007, 
respectiv cu nr. I-0521:2007 pe un termen de pînă la 06.09.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, 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” sistemul de măsurare pentru lichide, 
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altele decit apa tip CMM, producător S.A.M.P.I.S.p.A., Liquid Controls Inc., Italia, 
solicitant S.R.L. „Combuservice”, mun. Chişinău, cu nr. I–0735:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 723 şi a autoriza importul mijloacelor 
de măsurare menţionate de către S.R.L. „Combuservice”, mun. Chişinău , pe un 
termen de 3 ani pînă la 06.09.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru sistemul de măsurare pentru lichide, altele 
decit apa tip CMM verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 
 
 
4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 724 pentru distribuitorul de 
produse petroliere tip PETRO-MULTI…, producător MM PETRO Sp.z.o.o., 
Polonia, solicitant F.P.C. „KVAANT” S.R.L., mun. Chişinău, incluse anterior in 
“Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova” cu nr. I-0514:2007 pe un termen de pînă la 06.09.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 6 luni. 
 
5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” aparatul pentru măsurarea presiunii 
arteriale cu manometru electronic, familia OMRON (modificările: M2 Classic 
(HEM-7117-ARU), M2 Classic (HEM-7117-ALRU), M3 Expert (HEM-7200-
ARU), M3 Expert (HEM-7200-LRU), S1 (HEM-4030-RU), R1 (HEM-6114-RU), 
R2 (HEM-6113-RU), R3 Opti (HEM-6200-RU)) producător „OMRON Healthcare 
Europe B.V.”, Olanda, solicitant I.M. „Iseps-Farma” S.R.L., mun. Chişinău, cu                        
nr. I–0736:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 725 şi a autoriza importul mijloacelor 
de măsurare menţionate de către I.M. „Iseps-Farma” S.R.L., mun. Chişinău , pe un 
termen de 3 ani pînă la 06.09.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea presiunii 
arteriale cu manometru electronic, familia OMRON (modificările: M2 Classic 
(HEM-7117-ARU), M2 Classic (HEM-7117-ALRU), M3 Expert (HEM-7200-
ARU), M3 Expert (HEM-7200-LRU), S1 (HEM-4030-RU), R1 (HEM-6114-RU), 
R2 (HEM-6113-RU), R3 Opti (HEM-6200-RU))  verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 
6. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” termometrul electronic familia 
OMRON ( modificările Flex Temp Smart (MC-343F-RU), Eco Temp Smart (MC-
341-RU), Eco Temp Basic (MC-246-RU)) producător „OMRON Healthcare Europe 
B.V.”, Olanda, solicitant I.M. „Iseps-Farma” S.R.L., mun. Chişinău, cu                            
nr. I–0737:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 726 şi a autoriza importul mijloacelor 
de măsurare menţionate de către I.M. „Iseps-Farma” S.R.L., mun. Chişinău , pe un 
termen de 3 ani pînă la 06.09.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru termometrul  electronic familia OMRON ( 
modificările Flex Temp Smart (MC-343F-RU), Eco Temp Smart (MC-341-RU), 
Eco Temp Basic (MC-246-RU)) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 12 luni. 
 



7. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” aparatul pentru măsurarea presiunii 
arteriale cu manometru electronic tip KP-6130, producător „Geratherm Medical 
AG”, Germania, solicitant I. M. Moldo - Ungară. „RIHPANGALFARMA” S.R.L. , 
mun. Chişinău, cu nr. I–0738:2010. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 727 şi a autoriza importul mijloacelor 
de măsurare menţionate de către I. M. Moldo - Ungară „RIHPANGALFARMA” 
S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 06.09.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea presiunii 
arteriale cu manometru electronic tip KP-6130 verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 
8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 728 pentru termometrul electronic 
tip THERM-DIG producător firma Van Oostven 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 în Republica Moldova” cu                      
nr. I–0372:2004 pe un termen de pînă la 06.09.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 12 luni. 
 
9. A elibera certificatele de aprobare de model nr. 729 respectiv nr. 730 pentru 
termometrul electronic tip GAMMA T-… respectiv pentru termometrul electronic 
tip MT… producător ONBO Electronic (Shenzhen) CO LTD, R.P.China solicitant 
I.M. „Delta - Medica” S.R.L., mun. Chişinău, incluse anterior in “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu                         
nr. I–0565:2007 respectiv cu nr. I–0561:2007 pe un termen de pînă la 06.09.2015.   

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 12 luni. 
 
10. A elibera certificatele de aprobare de model nr. 731 respectiv nr. 732 pentru 
aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BP… 
respectiv pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru 
electronic tip M1-S, M1-1, M1-2 producător ONBO Electronic (Shenzhen) CO LTD, 
R.P.China solicitant I.M. „Delta - Medica” S.R.L., mun. Chişinău, incluse anterior in 
“Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova” cu nr. I–0560:2007 respectiv cu nr. I–0564:2007 pe un termen de pînă la 
06.09.2015.   

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. 733, pentru contorul de energie 
termică tip MULTICAL UF-1M, producător KAMSTRUP A/S, Danemarca, 
solicitant S.A. „TERMOCOM” – IN PROCES DE REORGANIZARE IN 
PROCEDURA PLANULUI, mun. Chişinău,  inclus anterior in “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. 



 
12. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 734, pentru contorul static trifazat 
de energie electrică activă şi reactivă tip ZMD 405, producător „Landis+Gyr” Ltd, 
Elveţia, solicitant I.C.S. „DANUBE LOGISTICS” S.R.L., mun. Chişinău, inclus 
anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” cu nr. I–0576:2007, pe un termen de pînă la 08.11.2010.   

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

 
13. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru 
contorul static trifazat de energie electrică activă tip CT-ЭА08 respectiv pentru 
contorul static trifazat de energie electrică activă tip CT-ЭА05, producător ГНПП 
„Объединение Коммунар”, Ucraina, or. Harcov, solicitant S.A.”RED Nord-Vest”,                
or. Donduşeni, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementari Tehnice şi 
Politici de Consum. 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” contorul  static trifazat de energie electrică activă tip CT-
ЭА08 cu nr. I-0739:2010 respectiv contorul static trifazat de energie electrică 
activă tip CT-ЭА05 cu nr. I-0740:2010. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către S.A.”RED Nord-
Vest”, or. Donduşeni, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de 
model nr. 246R pentru contorul static trifazat de energie electrică activă tip               
CT-ЭА08 respectiv  nr. 247R pentru contorul static trifazat de energie electrică 
activă tip CT-ЭА05 pe un termen de pînă la 22.02.2013. 

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

 
14. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru tija 
metrică tip МШНф, producător ЗАО НПП „Нефтемаш”, Ucraina, solicitant                   
S.R.L. „Combuservice”, mun. Chişinău, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe 
Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. 

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” tija metrică tip МШНф cu nr. I-0741:2010. 

A autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către                                
S.R.L. „Combuservice”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a 
aprobării de model nr. 248R pentru tija metrică tip МШНф pe un termen de pînă la 
01.01.2013. 

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

 
 
 
 

Director general                      Vitalie DRAGANCEA 

 


