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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 041 
 

“11”  decembrie 2015 
 
Referitor la prelungirea certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul prelungirii 
certificatului de aprobare de model, în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Științific al INM  
din data 18.11.2015 și în conformitate cu scrisoarea Ministerului Economiei cu nr. de intrare 932 
din 09.12.2015, emite următoarea  

H O T Ă R Î R E : 

1. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 980 pentru CONTOR DE GAZ CU 
TURBINĂ tip CGT-02, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-018799 producător: S.A.”COMMON”, Republica 
Polonia pe un termen de 5 ani pînă la 11.12.2020. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU TURBINĂ tip CGT-02 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 24 luni (conform „Listei 
Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 

 
2. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 981 pentru CONTOR DE GAZ CU 

PISTOANE ROTATIVE tip CGR-01, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. I-018899 producător: 
S.A.”COMMON”, Republica Polonia pe un termen de 5 ani pînă la 11.12.2020. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE GAZ CU PISTOANE 
ROTATIVE tip CGR-01 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 
24 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 

 
3. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 982 pentru APARAT DE CÎNTĂRIT 

CU FUNCȚIONARE NEAUTOMATĂ (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip 
BSA, inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” sub nr. I-0750:2010 producător: „Alex S&E” SRL, mun. Chişinău, Republica 
Moldova pe un termen de 5 ani pînă la 11.12.2020. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE 
NEAUTOMATĂ (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
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