
 

 

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 012 
“28” februarie 2014                                   
                                                                      
 
Referitor la aprobarea de model şi recunoaşterea certificatelor de aprobare de model a 
mijloacelor de măsurare. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model 
şi în scopul recunoaşterii certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare şi în 
urma deciziilor Consiliului Naţional de Metrologie din cadrul Ministerului Economiei din data 
de 19.02.14, 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 în Republica Moldova”, partea I, Contor static trifazat de energie electrică tip 
MT880, producător: ISKRAEMECO d.d., Republica Slovenia, solicitant: „VESTA” S.R.L., 
mun. Chişinău, Republica Moldova. cu nr. I–0884:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 901 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„Vesta” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 28.02.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contor static trifazat de energie electrică tip MT880 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 48 luni. 
 
2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, Contor static trifazat de energie electrică tip 
MT38y, producător: ISKRAEMECO d.d., Republica Slovenia, solicitant: „VESTA” S.R.L., 
mun. Chişinău, Republica Moldova. cu nr. I–0885:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 902 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„Vesta” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 28.02.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contor static trifazat de energie electrică tip MT38y 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 48 luni. 
 
3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, Contor static monofazat de energie electrică tip 
ME382, producător: ISKRAEMECO d.d., Republica Slovenia, solicitant: „VESTA” S.R.L., 
mun. Chişinău, Republica Moldova. cu nr. I–0886:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 903 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„Vesta” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 28.02.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contor static monofazat de energie electrică tip 
ME382 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 96 luni. 
 



 

 

4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, Cromatograf cu gaz tip Agilent 7890 A/B series, 
producător: "Agilent Technologies", Statele Unite ale Americii, solicitant: „Î.M. "LOKMERA" 
S.R.L.., mun. Chişinău, Republica Moldova. cu nr. I–0887:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 904 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
Î.M. "LOKMERA" S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 28.02.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Cromatograf cu gaz tip Agilent 7890 A/B series 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
 
5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, Termometru electronic medical tip CHICCO, 
producător: ARTSANA S.p.A., Republica Italiană, solicitant: „DITA ESTFARM” S.R.L., mun. 
Chişinău, Republica Moldova. cu nr. I–0888:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 905 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„DITA ESTFARM” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 28.02.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Termometru electronic medical tip CHICCO 
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 în Republica Moldova”, partea I, Analizator biochimic tip MR-96A, producător: 
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., Republica Populară Chineză, solicitant: 
„DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova. cu nr. I–0889:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 906 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 28.02.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Analizator biochimic tip MR-96A verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
 
7. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată 
(balanţă electronică) tip MICROSIF CP-15, producător: ”MICROSIF HARDWARE” S.R.L., 
România, solicitant: ”MICROSIF-AUTO” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova. cu nr.   
I–0890:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 907 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
”MICROSIF-AUTO” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 28.02.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată 
(balanţă electronică) tip MICROSIF CP-15 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare - 12 luni. 
 
8. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, Contor de apă tip SW- (modificarea DS, WS, WM), 
producător şi solicitant: ”MARTÎNEŢ ANDREI” Î.I., mun. Chişinău, Republica Moldova cu nr. 
I–0891:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 908 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
”MARTÎNEŢ ANDREI” Î.I., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 28.02.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contor de apă tip SW- (modificarea DS, WS, WM), 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 24/60 luni. 
 
9. A elibera firmei „TECHNO TEST” S.R.L.,  mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model 
nr. 909 pentru Debitmetru electromagnetic tip Promag, producător: Endress+Hauser 



 

 

Instruments International AG, Confederaţia Elveţiană, inclus anterior în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu I-0752:2010 
pe un termen de pînă la 28.02.2024. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Debitmetru electromagnetic tip Promag verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
 
10. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru Aparat 
pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip ИАДМ „ТРИВЕС ПЧЗ-
М”, producător: OOО «Тривес», Federaţia Rusă, solicitant: “Maiac-Farm” S.R.L, mun. 
Chişinău, Republica Moldova, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi 
Metrologie a Federaţiei Ruse. 
A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova”, partea I, Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip 
ИАДМ „ТРИВЕС ПЧЗ-М” cu nr. I-0892:2014.  
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 324 R pentru mijlocul de măsurare menţionat 
firmei “Maiac-Farm” S.R.L., pe un termen de pînă la 01.08.2015. 
A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale 
cu manometru mecanic tip ИАДМ „ТРИВЕС ПЧЗ-М”, efectuată de către efectuate OОO 
„Тривес”, Federaţia Rusă. În acest caz pe Этикетка pct. 9 se aplică marcaj metrologic de 
recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”). Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea 
metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 

11. A exclude din Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova Termometru medical maximal din sticla, producător “Wuxi Hongguang Medical 
Equipment Co., Ltd”, Republica Populară Chineză, solicitant Î.M. „Natusana” S.R.L. inclus în 
Registru sub nr. I-0872:2013. 
A retrage certificatul de aprobare de model nr. 881din 19.11.2013 pentru Termometru medical 
maximal din sticla, producător “Wuxi Hongguang Medical Equipment Co., Ltd”, Republica 
Populară Chineză, solicitant Î.M. „Natusana” S.R.L.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director general                                                                  Vitalie DRAGANCEA 


