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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 018 

 

“03”  iulie 2015 
 
 
 
Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model,  
în scopul prelungirii certificatului de aprobare de model și în urma recomandărilor Consiliului 
Tehnico-Științific al INM din data 03.07.2015, 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 DE APĂ RECE tip MVM, producător 
MADDALENA S.p.A., Republica Italiană, cu nr. I-0926:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 951 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 03.07.2020.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip MVM verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 60 luni pentru DN 15 – DN 20; 24 luni 
pentru DN 25 – DN 40 (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal‟). 
 

2. 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 RECE tip TY-5, producător 
BAYLAN Ölçü Aletleri San. Ve Ticaret Ltd. Şti, Republica Turcia, cu nr. I-0927:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 952 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 03.07.2020.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ RECE tip TY-5 verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 60 luni (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
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