
 
O R D I N 

cu privire la modificarea normei de metrologie legală NML 3-08:2017 

  

nr. 386  din  02.08.2018 

  
Monitorul Oficial nr.309-320/1217 din 17.08.2018 

  

* * * 

În temeiul prevederilor art.5 alin.(3), art.6 alin.(3), art.13 alin.(3) din Legea metrologiei nr.19 din 

4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190), pentru asigurarea 

uniformităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova, 

ORDON: 
1. Se modifică norma de metrologie legală NML 3-08:2017 „Contoare de apă. Procedura de 

verificare metrologică”, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr.176 din 29 

septembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.428, art.2150), după cum 

urmează: 

a) tabelul 2 din punctul 4 va avea următorul cuprins: 

  

Denumirea operaţiei Numărul 

punctului 

prezentei 

NML 

Modalităţi de control metrologic legal 

Încercări 

metrologice 

în scopul 

aprobării 

de model 

Verificarea metrologică 

iniţi- 

ală 

perio- 

dică 

după 

repa- 

raţie 

Verificarea aspectului exterior 16 - da da da 

Verificarea etanşeităţii 19 - da da da 

Determinarea erorii relative 20-22 - da da da 

  

b) punctul 19 va avea următorul cuprins:  

„19. Verificarea etanşeităţii. La verificarea iniţială în contor se creează o presiune egală cu 

1,6xPMA (presiunea maximal admisibilă, indicată pe contor) timp de 1 minut, se verifică dacă nu sunt 

scurgeri de apă vizibile pe întreaga suprafaţă a contorului sau scurgeri, pierderi de presiuni pe linia de 

montare a acestuia.  

La verificarea periodică şi după reparare în contor se creează o presiune egală cu 1xPMA timp 

de 1 minut, se verifică dacă nu sunt scurgeri de apă vizibile pe întreaga suprafaţă a contorului sau 

scurgeri, pierderi de presiuni pe linia de montare a acestuia”. 

2. Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se plasează pe pagina 

web a Ministerului Economiei şi Infrastructurii. 

3. Se pune în sarcina I.P. „Institutul Naţional de Metrologie” plasarea pe pagina web a 

prezentului ordin şi publicarea acestuia în revista de specialitate „Metrologie”. 

4. Prezentul ordin intră în vigoare la expirarea a 2 luni de la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

MINISTRUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII Chiril GABURICI 

  

Nr. 386. Chişinău, 2 august 2018. 
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