
  

 

 
H O T  R Î R E 

 

nr. 0010 – M 

“08”  aprilie 2013                                                                                                      mun. Chi in u 
 
Referitor la încerc rile    
metrologice de  
aprobarea de model a  
mijloacelor de m surare 
 
Institutul Na ional de Standardizare i Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul 
aprob rii de model a mijloacelor de m surare i în urma deciziilor Consiliului Na ional de Metrologie 
din cadrul Ministerului Economiei din data de 22.03.13, emite urm toarea 
  

H O T  R Î R E : 
 
1. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, contorul de ap  tip MULTICAL® 62, produc tor 
Kamstrup A/S, Regatul Danemarcei, solicitant “Techno Test” S.R.L., mun. Chi in u, Republica 
Moldova, cu nr. I–0836:2013. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 843 pentru mijlocul de m surare men ionat de c tre 
“Techno Test” S.R.L., mun. Chi in u, pe un termen de 5 ani pîn  la 08.04.2018. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, pentru contorul  de  ap  tip  MULTICAL® 62, verificarea 
metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de verificare: 

- pentru contoarele de ap  rece i cald  cu DN 15 i DN 20 - 60 luni. 
- pentru contoarele de ap  rece i cald  cu DN 25 – DN 150 – 24 luni. 

 
2. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, contorul de ap  tip MULTICAL® 21, produc tor 
Kamstrup A/S, Regatul Danemarcei, solicitant “Techno Test” S.R.L., mun. Chi in u, Republica 
Moldova, cu nr. I–0837:2013. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 844 pentru mijlocul de m surare men ionat de c tre 
“Techno Test” S.R.L., mun. Chi in u, pe un termen de 5 ani pîn  la 08.04.2018. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, pentru contorul  de  ap  tip  MULTICAL® 21, verificarea 
metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de verificare: 

- pentru contoarele de ap  rece i cald  cu DN 15 i DN 20 - 60 luni. 
 
3. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, contorul de ap  tip GSD 8, tip GSD 8-45, tip GSD 8-
RFM, GSD 5, produc tor “BMeters” S.R.L., Republica Italian , solicitant “Techno Test” S.R.L., 
mun. Chi in u, Republica Moldova, cu nr. I–0838:2013. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 845 pentru mijlocul de m surare men ionat de c tre 
“Techno Test” S.R.L., mun. Chi in u, pe un termen de 5 ani pîn  la 08.04.2018. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, pentru contorul de ap  tip GSD 8, tip GSD 8-45, tip GSD 8-
RFM, GSD 5, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de verificare - 60 luni. 
 
4. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, aparatul ultrasonografic doppler diagnostic tip Xario 
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produc tor Toshiba Medical Systems Corporation, Japonia, solicitant S.A. „M-Inter-Farma”,                  
mun. Chi in u, cu nr. I–0839:2013. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 846 pentru mijlocul de m surare men ionat de c tre 
S.A. „M-Inter-Farma”, mun. Chi in u, pe un termen de 5 ani pîn  la 08.04.2018. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, pentru aparatul ultrasonografic doppler diagnostic tip Xario, 
verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de verificare 12 luni. 
 
5. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, aparatul ultrasonografic doppler diagnostic tip Nemio 
(modific rile Nemio, Nemio Mx, Nemio Xg) produc tor Toshiba Medical Systems Corporation, 
Japonia, solicitant S.A. „M-Inter-Farma”, mun. Chi in u, cu nr. I–0840:2013. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 847 pentru mijlocul de m surare men ionat de c tre 
S.A. „M-Inter-Farma”, mun. Chi in u, pe un termen de 5 ani pîn  la 08.04.2018. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, pentru aparatul ultrasonografic doppler diagnostic tip Nemio 
(modific rile Nemio, Nemio Mx, Nemio Xg), verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu 
perioada de verificare 12 luni. 
 
6. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, contorul  de  gaz  cu  rotor  tip  FMR,  produc tor Flow 
Meter Group B.V., Olanda, solicitant S.C. „Multienergo” S.R.L., mun. Chi in u cu nr. I–0841:2013. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 848 pentru mijlocul de m surare men ionat de c tre 
S.C. „Multienergo” S.R.L., mun. Chi in u, pe un termen de 5 ani pîn  la 08.04.2018. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, pentru contorul  de  gaz  cu  rotor  tip  FMR, verificarea 
metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de verificare 24 luni. 
 
7. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, cromatograful cu lichid tip Agilent 1260 Infinity 
produc tor Agilent Technologies, Statele Unite ale Americii, solicitant Î. M. „Lokmera” S.R.L.,     
mun. Chi in u cu nr. I–0842:2013. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 849 pentru mijlocul de m surare men ionat de c tre                    
Î. M. „Lokmera” S.R.L., mun. Chi in u, pe un termen de 5 ani pîn  la 08.04.2018. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, pentru cromatograful cu lichid tip Agilent 1260 Infinity, 
verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de verificare 12 luni. 
 
8. A prelungi certificatul de aprobare de model nr. 681 pentru termometrul electronic tip THERM-
FLEX, produc tor Van Oostveen Medical B.V. „Romed”, Regatul rilor de Jos (Olanda), solicitant 
Î.M. „Becor” S.R.L.,, mun. Chi in u, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare 
permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0492:2006, pe un termen de pîn  la 
08.04.2023. 
   Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare 12 luni. 
 
9. A prelungi certificatul de aprobare de model nr. 682 pentru termometrul medical maximal din 
sticl  tip THERM-1440, produc tor Van Oostveen Medical B.V. „Romed”, Regatul rilor de Jos 
(Olanda), solicitant Î.M. „Becor” S.R.L.,, mun. Chi in u, inclus anterior în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de m surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0317:2003, 
pe un termen de pîn  la 08.04.2023. 
   Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial . 
 
10. A prelungi certificatul de aprobare de model nr. 683 pentru termometrul medical maximal din 
sticl  tip THERM-720, produc tor Van Oostveen Medical B.V. „Romed”, Regatul rilor de Jos 
(Olanda), solicitant Î.M. „Becor” S.R.L.,, mun. Chi in u, inclus anterior în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de m surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0491:2006, 
pe un termen de pîn  la 08.04.2023. 
   Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial . 
 
 
 



11. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 850 pentru corectorul electronic de volum de 
gaze tip CMK - 02, produc tor „COMMON” S.A., Republica Polonia, solicitant S.R.L. „GHELAS”, 
mun. Chi in u, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre utilizare 
în Republica Moldova”, partea I,  cu nr. I-0260:2001, pe un termen de pîn  la 08.04.2023. 
   Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare 24 luni. 

 
12. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 851 pentru termometrul electronic familia 
OMRON, modific rile (Flex Temp Smart (MC-343F-RU), Eco Temp Smart (MC-341-RU), Eco 
Temp Basic (MC-246-RU)),  produc tor  „Omron Healthcare  Europe  B.V.”,  Regatul  rilor  de  Jos  
(Olanda), solicitant „Unimed-Farma” S.R.L., mun. Chi in u, inclus anterior în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de m surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I,  cu nr. I-0737:2010, 
pe un termen de pîn  la 06.09.2013. 
   Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare 12 luni. 

 
13. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 852 pentru aparatul pentru m surarea presiunii 
arteriale cu manometru electronic tip M2 Basic (HEM-7116H-ARU), tip M3 Expert (HEM-
7200H-ARU), tip M6 Comfort (HEM-7223-ARU), produc tor „Omron Healthcare Co.”, Ltd, 
Japonia, solicitant „Unimed-Farma” S.R.L., mun. Chi in u, inclus anterior în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de m surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I,  cu nr. I-0813:2012, 
pe un termen de pîn  la 18.12.2017. 
   Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare 12 luni. 

 
14. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 853 pentru aparatul pentru m surarea presiunii 
arteriale cu manometru electronic, familia OMRON, modific rile: 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), produc tor „Omron Healthcare Europe B.V.”, Regatul rilor de Jos (Olanda), solicitant 
„Unimed-Farma”  S.R.L.,  mun.  Chi in u,  inclus  anterior  în  “Registrul  de  Stat  al  mijloacelor  de  

surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I,  cu nr. I-0736:2010, pe un termen 
de pîn  la 06.09.2013. 
   Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare 12 luni. 

 
15. A prelungi certificatul de aprobare de model nr. 816 pentru contorul static trifazat de energie 
electric  activ i reactiv  tip ZMG 400, produc tor Landis+Gyr Ltd. Confedera ia Elve ian , 
solicitant „CORDEN - ST” S.R.L., mun. Chi in u, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor 
de m surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0695:2009, pe un 
termen de pîn  la 04.02.2023. 
   Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare 48 luni. 
 
16. A prelungi certificatul de aprobare de model nr. 817 pentru contorul static trifazat de energie 
electric  activ i reactiv  tip ZMG 300, produc tor Landis+Gyr Ltd. Confedera ia Elve ian , 
solicitant „CORDEN - ST” S.R.L., mun. Chi in u, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor 
de m surare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu nr. I-0694:2009, pe un 
termen de pîn  la 04.02.2023. 
   Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare 48 luni. 
 
17. A elibera certificatul de recunoa tere a aprob rii de model nr. 305R pentru higrometrul 
psihrometric tip , produc tor AO “ ”, Ucraina, solicitant S.C. „RAILSMED” 
S.R.L., mun. Chi in u, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova” partea I,  cu nr. I-0306:2003, pe un termen de pîn  la 07.12.2014. 
   Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare 24 luni. 



 
18. A recunoa te rezultatele încerc rilor metrologice de aprobare de model pentru 
electrocardiograful tip -01-„ ”, produc tor  « », Federa ia Rus , 
solicitant „Railsmed” S.R.L., mun. Chi in u, efectuate de Agen ia Federal  pentru Reglement ri 
Tehnice i Metrologie a Federa iei Ruse. 

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre utilizare în Republica 
Moldova”, partea I, electrocardiograful tip -01-„ ” cu nr. I-0843:2013. 

A elibera certificatul de recunoa tere a aprob rii de model nr. 306R pentru electrocardiograful tip 
-01-„ ” pe un termen de pîn  la 26.09.2016. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare 12 luni. 

 
19. A elibera certificatul de recunoa tere a aprob rii de model nr. 307R pentru contorul de energie 
termic  tip  7, produc tor AO “ ”, Federa ia Rus , solicitant S.A. „CET - 
NORD” S.R.L., or. B i, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova” partea I, cu nr. I-0456:2006, pe un termen de pîn  la 22.11.2016. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial  efectuat  de c tre  „  – . 
- ”, Federa ia Rus . 

Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  periodic  cu perioada de verificare                
60 luni. 
 
20. A elibera certificatul de recunoa tere a aprob rii de model nr. 308R pentru traductorul de 
presiune tip „ ”, produc tor O “ ”, Federa ia Rus , solicitant „Multienergo” 
S.R.L., mun. Chi in u, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova” partea I, cu nr. I-013698, pe un termen de pîn  la 01.08.2016. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare 12 luni. 
 
21. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizorul de gaze tip Testo 340, cu num rul de 
fabrica ie 02342548, produc tor „Testo AG”, Republica Federal  Germania, solicitant „SANARA – 
PRIM” S.R.L., mun.Chi in u, cu nr. III-0297:2013. 

A elibera „SANARA – PRIM” S.R.L., mun. Chi in u, certificatul de aprobare de model             
nr. 0251U pentru mijlocul de m surare men ionat. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare metrologic  12 luni. 

 
22. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea III, gaz – cromatograful tip 6850 II, cu num rul de 
fabrica ie CN11233003, produc tor Agilent Technologies, Statele Unite ale Americii, solicitant 
„Lokmera” S.R.L., mun.Chi in u, cu nr. III-0298:2013. 

A elibera „Lokmera” S.R.L., mun. Chi in u, certificatul de aprobare de model nr. 0252U pentru 
mijlocul de m surare men ionat. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare metrologic  12 luni. 
 
23. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul pentru m surarea volumului respirator 
(spirometru) tip Microlab, cu num rul de fabrica ie: 085-6641 pentru dispozitivul electronic i 
num rul 001 pentru traductorul tip turbin , produc tor Care Fusion, Regatul Unit al Marii Britanii i 
Irlandei de Nord, solicitant F.C.P.C. „Datacontrol“ S.R.L., mun.Chi in u, cu nr. III-0299:2013. 

A elibera F.C.P.C. „Datacontrol“ S.R.L., mun. Chi in u, certificatul de aprobare de model                    
nr. 0253U pentru mijlocul de m surare men ionat. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare metrologic  12 luni. 
 
24. A aproba modelul i a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de m surare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea III, fotoelectrocalorimetrul tip AP-1000M, cu num rul de 



fabrica ie: 1120014, produc tor Apel Co., LTD, Japonia, solicitant „Midand Med & Co“ S.R.L., 
mun.Chi in u, cu nr. III-0300:2013. 

A elibera „Midand Med & Co“ S.R.L., mun. Chi in u, certificatul de aprobare de model                    
nr. 0254U pentru mijlocul de m surare men ionat. 

Se stabile te, în mod obligatoriu, verificarea metrologic  ini ial i periodic  cu perioada de 
verificare metrologic  12 luni. 
 
25. A aproba complet rile la descrierea de model pentru complexul  de  m surare  –  dirijare  tip  

”, produc tor OO  „ ”, Ucraina, or.Kiev, solicitant 
„METRGAZCOM” S.R.L., mun.Chi in u, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de m surare 
permise spre utilizare în Republica Moldova” partea I,  sub num rul I-0449:2005 în scopul includerii 
modific rilor în cap.1 i cap.2 conform modific rilor i complet rilor la descrierea de model anex  la 
certificatul de aprobare de model nr.232R din 01.04.2010. 
 
26. A aproba complet rile la descrierea de model pentru complexul de m surare a gazului tip 
„FLOUTEC”, produc tor OO  „ ”, Ucraina, or.Kiev, solicitant „FLUXTEH” 
S.R.L., mun.Chi in u, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de m surare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” partea I,  sub num rul I-0234:2000 în scopul includerii modific rilor în cap.1, 
cap.2 i cap.3 conform modific rilor i complet rilor la descrierea de model anex  la certificatul de 
aprobare de model nr. 264 din  08.12.2000. 

 
27. A aproba complet rile la descrierea de model pentru complexul de m surare a gazului tip 
„FLOUCOR”, produc tor OO  „ ”, Ucraina, or.Kiev, solicitant „FLUXTEH” 
S.R.L., mun.Chi in u, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de m surare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” partea I, sub num rul I-0235:2000 în scopul includerii modific rilor în cap.1, 
cap.2 i cap.3 conform modific rilor i complet rilor la descrierea de model anex  la certificatul de 
aprobare de model nr. 265 din  08.12.2000. 

 
 
 
 

Director general          Iulia CIUBAR  
 
 
 


