
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0022 – M 

“29”  iunie  2011                                                                                  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” aparatul de cîntărit (balanţă 
electrono-tenzometrică pentru cîntărirea vehiculelor rutiere în mişcare) tip BDA, 
producător şi solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0775:2011. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 782 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 
29.06.2014. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit (balanţă electrono-
tenzometrică pentru cîntărirea vehiculelor rutiere în mişcare) tip BDA 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 de laborator) tip ASxxx/C/2 producător RADWAG WAGI 
ELEKTRONICZNE Witold Lewandowski, Republica Polonia, solicitant I.C.S. 
„NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0776:2011. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 783 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani 
pînă la 29.06.2014. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare 
neautomată (balanţă de laborator) tip ASxxx/C/2 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” dozatorul medical tip HUMAPETTE 
SMART-LINE producător HUMAN GmbH, Republica Federală Germania, solicitant 
S.C. „ECHIPAMED-PLUS” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0777:2011. 

 
ORGANISMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE 

 AL REPUBLICII MOLDOVA   
 
 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE  
 STANDARDIZARE ŞI  METROLOGIE 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕТРОЛОГИИ 

 РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 



A elibera certificatul de aprobare de model nr. 784 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către S.C. „ECHIPAMED-PLUS” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen 
de 3 ani pînă la 29.06.2014. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru dozatorul medical tip HUMAPETTE 
SMART-LINE verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 
12 luni. 
 
4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 785 pentru contorul static trifazat 
de energie electrică activă şi reactivă tip ZMD310CT 44.0007.S3a producător 
Landis + Gyr Ltd., Elveţia, solicitant I.M. „Orange” S.A., mun. Chişinău inclus 
anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” cu nr. I–0576:2007 pe un termen de pînă la 24.02.2016. 

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

 
5. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice şi aprobarea de model pentru 
transformatorul de curent tip ТПК-10, producător ОАО „Самарский 
трансформатор”, Federaţia Rusă, solicitant „Moldelectromontaj” S.A.,                          
mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe 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 ТПК-10 cu nr. I-0778:2011. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 271R pentru 
transformatorul de curent tip ТПК-10 pe un termen de pînă la 01.12.2012. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 48 luni. 
 
7. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru 
transformatorul de curent tip ТЛК, producător ОАО „Самарский 
трансформатор”, Federaţia Rusă, solicitant „Moldelectromontaj” S.A.,                          
mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a 
Federaţiei Ruse. 

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” transformatorul de curent tip ТЛК cu nr. I-0779:2011. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 272R pentru 
transformatorul de curent tip ТЛК pe un termen de pînă la 01.12.2012. 

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

 
 
Director general                      Vitalie DRAGANCEA 

 


