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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 053 
“20”  octombrie 2014 
 
 
 
Referitor la recunoaşterea rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor de măsurare importate 
în exemplare unice sau loturi mici. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate 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, luxmetrul digital                         
tip „Эколайт” (modificarea 02), producător  ООО „ЭкоСфера”, Federaţia Rusă, cu  nr. III-
0389:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0078 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chişinău, Republica Moldova pentru 
mijlocul de măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie 00541-13, ФГ-01 nr. 01568-13; 00543-13, ФГ-
01 nr. 01570-13; 00542-13, ФГ-01 nr. 01569-13. 

A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a luxmetrului digital tip „Эколайт” 
(modificarea 02), efectuată de către Agenţia Federală pe Reglementare Tehnică şi Metrologie, 
Federaţia Rusă. În acest caz pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaştere a 
rezultatelor verificărilor (”REC”); 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru luxmetrul digital tip „Эколайт” (modificarea 02) 
verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală). 

 
                

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, analizator de zgomot şi 
vibraţii tip «Экофизика -110A», producător  ООО „ПКФ Цифровые приборы”, Federaţia Rusă, 
cu  nr. III-0390:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0079 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chişinău, Republica Moldova pentru 
mijlocul de măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie AB130053; AB130080; AB130081; AB130082; 
AB130083. 

A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a analizatorului de zgomot şi vibraţii   tip 
«Экофизика -110A», efectuată de către ООО „ПКФ Цифровые приборы”, Federaţia Rusă. În 
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acest caz pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaştere a rezultatelor verificărilor 
(”REC”); 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru analizatorul de zgomot şi vibraţii tip «Экофизика 
-110A» verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei 
Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală). 
 

 
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, aparat pentru măsurarea 
cîmpului electromagnetic tip П3-60, producător  ЗАО „НПП”  Циклон Прибор”, Federaţia Rusă, 
cu  nr. III-0391:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0080 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chişinău, Republica Moldova pentru 
mijlocul de măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie 100205; 100206; 100207; 100208; 100209; 
100210; 100211; 100212; 100213; 100214. 

A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a aparatului pentru măsurarea cîmpului 
electromagnetic tip П3-60, efectuată de către ФГУП ВНИИОФИ, Federaţia Rusă. În acest caz pe 
buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”); 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea cîmpului 
electromagnetic tip П3-60 verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni 
(conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală). 

 
 

4. 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 
cîmpului electrostatic tip CT-01, producător  ООО „НTM - Защита”, Federaţia Rusă, cu  nr. III-
0392:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0081 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chişinău, Republica Moldova pentru 
mijlocul de măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie 237813; 237913; 238013; 238113; 238213; 
238313; 238413; 238513; 238613; 238713. 

A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a aparatului pentru măsurarea cîmpului 
electrostatic tip CT-01, efectuată de către ФГУП ВНИИОФИ, Federaţia Rusă. În acest caz pe 
buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”); 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea cîmpului electrostatic 
tip CT-01 verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei 
Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală). 
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