
 

Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28 
tel: 022  903 100    fax: 022 903 111 
E-mail: office@metrologie.md 
www.metrologie.md 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 002 
“20”  ianuarie 2014                                   
                                                                      
 
 
Referitor la recunoaşterea certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare, importate 

în loturi mici. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul recunoaşterii 
certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea 
  
 
 

H O T Ă R Î R E : 
 

1. A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, APARAT 
PENTRU MĂSURAREA SARCINII ELECTROSTATICE tip ИЭCП – 01, producător: ФГУП 
„НПП ”Циклон – Тест”, Federaţia Rusă, or. Friazino, cu nr. III–0338:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0059 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie 1667, 1668, 1669, pentru „MIC-TAN” S.R.L.,                          
mun. Chişinău. 
 A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a aparatului pentru măsurarea sarcinii electrostatice 
tip ИЭCП – 01, efectuate de către ФБУ «ЦСМ Московской области», Federaţia Rusă. În acest 
caz, pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ se aplică marcajul metrologic de recunoaştere a 
rezultatelor verificărilor (”REC”). 
 A stabili verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 

2. A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, DISPOZITIV 
PENTRU MĂSURAREA INTENSITĂŢII CÂMPULUI ELECTRIC tip ИЭП – 05, 
producător: OAO „НПП ”Циклон – Тест”, Federaţia Rusă, or. Friazino, cu nr. III–0339:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0060 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie 1834, 1836, 1837, pentru „MIC-TAN” S.R.L.,                     
mun. Chişinău. 
 Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a dispozitivului pentru măsurarea intensităţii 
câmpului electric tip ИЭП – 05, efectuate de către ФБУ «ЦСМ Московской области», Federaţia 
Rusă. În acest caz, pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ se aplică marcajul metrologic de 
recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”). 
 A stabili verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
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3. A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, DISPOZITIV 
PENTRU MĂSURAREA INTENSITĂŢII CÂMPULUI MAGNETIC tip ИMП – 05, 
producător: OAO „НПП ”Циклон – Тест”, Federaţia Rusă, or. Friazino, cu nr. III–0340:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0061 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie 1876, 1877, 1878, pentru „MIC-TAN” S.R.L.,                     
mun. Chişinău. 
 Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a dispozitivului pentru măsurarea intensităţii 
câmpului magnetic tip ИMП – 05, efectuate de către ФБУ «ЦСМ Московской области», 
Federaţia Rusă. În acest caz, pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ se aplică marcajul metrologic 
de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”). 
 A stabili verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
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