
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0025 – M 

“27”  iuie  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 cu funcţionare 
neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip CVxxxx, producător şi 
solicitant „Comsales Grup” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0780:2011. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 786 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către „Comsales Grup” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani 
pînă la 27.07.2014. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare 
neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip CVxxxx verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 
2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru 
contorul static de energie electrică activă tip СКАТ, producător ООО «Электро – 
техническая компания «Флавир»», Federaţia Rusă, solicitant „Lumgrupmaş” S.R.L., 
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” contorul static de energie electrică activă tip СКАТ cu                  
nr. I-0781:2011. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 273R pentru contorul 
static de energie electrică activă tip СКАТ pe un termen de pînă la 01.04.2013. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare monofazat – 96 luni; trifazat - 48 luni. 

 
 

3. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobarea de model pentru 
transformatorul de curent tip Т-0,66, producător ОАО «Уманский завод 
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«Мегомметр»», Ucraina, solicitant „Eurolumina” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de 
Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum inclus 
anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” cu  nr. I-0509:2006. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 274R pentru 
transformatorul de curent tip Т-0,66 pe un termen de pînă la 31.05.2013. 
     Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 48 luni. 
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