
 

Republica Moldova, mun. Chişinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28 
tel: 022  903 100    fax: 022 903 111 
E-mail: office@metrologie.md 
www.metrologie.md 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 044 
 

“21”  decembrie 2015 
 
 
Referitor la aprobarea de model şi prelungirea certificatelor de aprobare 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 şi în urma recomandărilor Consiliului 
Tehnico-Ştiinţific al INM din data 17.12.2015, 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, LUXMETRU tip T-10MA, producător KONICA 
MINOLTA INC., Japonia, cu nr. I-0955:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 983 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 21.12.2020.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru LUXMETRU tip T-10MA verificarea metrologică iniţială 
şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (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, PIPETE tip CAPPBravo™, producător Capp ApS, 
Regatul Danemarcei, cu nr. I-0956:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 984 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 21.12.2020.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru PIPETE tip CAPPBravo™ verificarea metrologică iniţială 
şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
 

3. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 985 pentru APARAT DE CÎNTĂRIT 
CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB, 
inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova” sub nr. I-0751:2010 producător: Alex S&E” SRL, mun. Chişinău, Republica Moldova 
pe un termen de 5 ani pînă la 21.12.2020. 
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Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE 

NEAUTOMATĂ (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB verificarea metrologică 
iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 

 
4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 986 pentru TAXIMETRU 

ELECTRONIC CU MEMORIE FISCALĂ tip ELITAX TA-100/F1 (denumirea comercială 
ELITAX TA-100 MOL), inclus anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare în Republica Moldova” sub nr. 0442:2005 producător: ELICOM ELECTRONIC 
GEORGIEV KD, Republica Bulgaria pe un termen de 5 ani pînă la 21.12.2020. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru TAXIMETRU ELECTRONIC CU MEMORIE 
FISCALĂ tip ELITAX TA-100/F1 (denumirea comercială ELITAX TA-100 MOL) verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul obţinerii domeniului 
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012. 

 
5. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 336 R pentru 

SEMNALIZATOR tip BAPTA 1-03, BAPTA 1-03.14, BAPTA 1-03.14 „Диспетчер”, inclus 
anterior în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova” sub nr. I-0714: 2010 producător: ЗАО  TEMIO, Ucraina, pe un termen de pînă la 
27.04.2018. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru SEMNALIZATOR tip BAPTA 1-03, BAPTA 1-
03.14, BAPTA 1-03.14 „Диспетчер” verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului 
metrologic legal‟). 
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul obţinerii domeniului 
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012. 
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