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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 008 
 
”02” aprilie 2015 
 
 
Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici şi exemplare 
unice. 
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, APARAT PENTRU 
MĂSURAREA VITEZEI DE MIŞCARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT                    
tip "Искра"ДА, producător ООО "Симикон", Federaţia Rusă, cu  nr. III-0408:2015. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0088 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie: 0594; 0595; 0598; 0600; 0604, firmei                             
S.C. "NETSISTEM" S.R.L.,  mun. Bălţi, Republica Moldova. 
Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a aparatului pentru măsurarea vitezei de mişcare a 
mijloacelor de transport tip "Искра"ДА, efectuată de către ФБУ "Тест-С.-Петербург", Federaţia 
Rusă. În acest caz, pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ şi pe carcasa aparatului se aplică marcajul 
metrologic de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (REC). 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor 
de transport tip "Искра"ДА 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, SISTEM DE MĂSURARE 
tip ”АЛКО-3”, producător ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени                       
П.И. Пландина», Federaţia Rusă, cu  nr. III-0409:2015. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0089 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie 5010001, firmei Î.M. ”ZERNOFF” S.R.L.,  mun. Chişinău, 
Republica Moldova. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru sistemul de măsurare tip ”АЛКО-3” verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală”). 
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