
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0013 – M 

“15”  aprilie  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 (balanţă electronică) tip Штрих - принт producător ЗАО „Штрих-
М”, Federaţia Rusă, solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu                                
nr. I–0759:2011. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 763 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 
15.04.2014. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare 
neautomată (balanţă electronică) tip Штрих - принт 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 (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip CAxxx 
producător „Comsales Grup” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0760:2011. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 764 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către „Comsales Grup” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani 
pînă la 15.04.2014. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare 
neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip CAxxx 
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” contorul static trifazat de energie 
electrică activă tip ZMR110ACe producător „Landis+Gyr” Ltd, Anglia solicitant 
I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău, cu nr. I–0761:2011. 
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A elibera certificatul de aprobare de model nr. 765 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău, pe un termen 
de 3 ani pînă la 15.04.2014. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul static trifazat de energie electrică 
activă tip ZMR110ACe verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 48 luni. 
 
4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” contorul static monofazat de energie 
electrică tip ZCG 112ASe producător „Landis+Gyr” Ltd, Anglia solicitant Î.C.S. 
„RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău, cu nr. I–0762:2011. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 766 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău, pe un termen 
de 3 ani pînă la 15.04.2014. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul static monofazat de energie 
electrică tip ZCG 112ASe verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 98 luni. 
 
5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” electrocardiograful, familia SE 
(modificările SE-1 (SE-100); SE-3(SE-3A, SE-3B, SE-300A, SE-300B); SE-601 
(SE-601A, SE-601B, SE-601C); SE-12 (SE-6, SE-600, SE-12, SE-1200, SE-1200 
Express, SE-12 Express)) producător „Edan Instruments Co Ltd”, China solicitant 
F.P.C. „SOGNO” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0763:2011. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 767 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către F.P.C. „SOGNO” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani 
pînă la 15.04.2014. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru electrocardiograful, familia SE 
(modificările SE-1 (SE-100); SE-3(SE-3A, SE-3B, SE-300A, SE-300B); SE-601 
(SE-601A, SE-601B, SE-601C); SE-12 (SE-6, SE-600, SE-12, SE-1200, SE-1200 
Express, SE-12 Express)) 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” corectorul electronic de volum de gaze 
tip miniELCOR producător „ELGAZ” s.r.o., Republica Cehă solicitant 
„MULTIENERGO” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0764:2011. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 768 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către „MULTIENERGO” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani 
pînă la 15.04.2014. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru corectorul electronic de volum de gaze tip 
miniELCOR verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 
24 luni. 
 
7. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” contor de apă rece tip TU1 
(denumirea comercială Flostar-M) producător Itron, Republica Franceză solicitant 
„BUSINESS CENTRU PLUS” S.R.L., or. Floreşti, cu nr. I–0765:2011. 



A elibera certificatul de aprobare de model nr. 769 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către „BUSINESS CENTRU PLUS” S.R.L., or. Floreşti, pe un termen de 
3 ani pînă la 15.04.2014. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul de apă rece tip TU1 (denumirea 
comercială Flostar-M) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 24 luni. 
 
8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 770 pentru contorul de apă rece şi 
caldă tip SISMA DOMUS (modificările: DBRF/13, DBRF/20, DBRC/13, 
DBRC/20), producător firma G. Gioanola, Italia, solicitant I.M. „Termostal Imex” 
S.R.L., mun. Chişinău inclus anterior in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–0313:2003 pe un termen de 
pînă la 15.04.2014. 

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

- 24 luni. 
- 60 luni – la blocuri locative. 

 
9. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 771 pentru distribuitorul de gaz 
lichefiat tip PETRO-PRIMUS-LPG-…-KV producător MM PETRO Sp.z.o.o., 
Polonia, solicitant F.P.C. „KvaAnt” S.R.L., mun. Chişinău inclus anterior in “Registrul 
de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu  
nr. I–0597:2008 pe un termen de pînă la 15.04.2016. 

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

- 6 luni (distribuitor de gaz lichefiat); 
 

10. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 772 pentru distribuitorul de 
combustibil tip QUANTIUM (modificările 100T; 200T; 210T; 300T; 400T; 500T; 
510T) producător TOKHEIM, Marea Britanie solicitant F.P.C. „KvaAnt”,                       
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. 

 
11. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 266R pentru 
contorul static trifazat de energie electrică activă tip HIK 2301, producător                
OОО „HIK-ЭЛЕКТРОНIКА”, Ucraina, solicitant „ELTEHSISTEM” S.R.L.,                
mun. Chişinău, inclus anterior în “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. 
 
12. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 267R pentru 
contorul static monofazat de energie electrică tip HIK 2102, producător                
OОО „HIK-ЭЛЕКТРОНIКА”, Ucraina, solicitant „ELTEHSISTEM” S.R.L.,            
mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 



spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I-0634:2008, pe un termen de pînă la 
12.04.2013. 
   Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 96 luni. 
 
13. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 773 pentru aparatul pentru 
măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BK (modificarea BK 
2005) producător „Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd”, Republica Populară 
Chineză, solicitant F.P.C. „Sogno”, mun. Chişinău inclus anterior in “Registrul de Stat 
al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu                    
nr. I–0758:2011 pe un termen de pînă la 15.04.2011. 

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

 
 
 
 
Director general                      Vitalie DRAGANCEA 

 


