
 

 

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 027 
“17” mai 2014                                   
                                                                      
 
Referitor la aprobarea de model şi prelungirea certificatului de aprobare de model a mijloacelor 
de măsurare. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model 
şi în scopul prelungirii certificatului de aprobare de model a mijloacelor de măsurare, şi în urma 
recomandărilor Consiliului Naţional de Metrologie din cadrul Ministerului Economiei din data 
de 16.05.14, 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, Complex pentru măsurarea vitezei de mişcarea a 
mijloacelor de transport tip CSR – IK, producător: Beijing TransMicrowave Technology Co., 
Ltd., Beijing, Republica Populară Chineză, solicitant: Serviciul Tehnologii Informaţionale al 
Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chişinău, Republica Moldova cu nr. I–0901:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 918 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 17.05.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Complex pentru măsurarea vitezei de mişcarea a 
mijloacelor de transport tip CSR – IK 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 în Republica Moldova”, partea I, Analizor multicanal tip: C3010, C3011, C3020, 
C3021, C3030, C3031, C3040, C3041, C3050, C3051, C3060, C3061, producător: CONSORT 
bvba., Regatul Belgiei, solicitant: „Ecochimie” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova cu 
nr. I–0902:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 919 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 17.05.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Analizor multicanal tip: C3010, C3011, C3020, 
C3021, C3030, C3031, C3040, C3041, C3050, C3051, C3060, C3061 verificarea metrologică 
iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
 
 
 
 



 

 

 
 
3. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 920 pentru mijlocul de măsurare Taximetru 
electronic cu memorie fiscală tip MICROSIF 03, producător: S.C. ”MICROSIF 
HARDWARE” S.R.L., România, solicitant: ”CARTAXAUTO” S.R.L., mun. Chişinău, 
Republica Moldova, inclus anterior în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova (Partea I) sub nr. 0438:2005 pe un termen de 5 ani pînă la 
17.05.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Taximetru electronic cu memorie fiscală tip 
MICROSIF 03, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 
luni. 
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