
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
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Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1042/2016  

cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare  

și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal 

------------------------------------------------------------ 
 

În temeiul Legii metrologiei nr.19/2016 (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016, nr. 100-105, art. 190), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale 

a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 306-313, art. 1130), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1) punctele 3 și 4 din hotărâre se abrogă; 

 

2) în Lista oficială a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse 

controlului metrologic legal: 

a) punctul 6 se abrogă; 

b) punctul 7 va avea următorul cuprins: 

„7. Mijloacele de măsurare pe care sunt aplicate marcajul de conformitate 

CE și marcajul metrologic suplimentar, prevăzute de reglementările tehnice 

menționate în pct.5, se introduc pe piață sau se dau în folosință fără verificări 

metrologice inițiale. 

La decizia importatorului sau reprezentantului autorizat al producătorului, 

mijloacele de măsurare respective care posedă certificat de aprobare de model în 

termen pot fi supuse verificării metrologice inițiale.”; 

c) la punctul 11: 

primul alineat va avea următorul cuprins:  

„Se supun controlului metrologic legal următoarele categorii de măsurări 

efectuate în domeniile de interes public:”; 
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cuvântul „organismelor” se substituie cu cuvântul „autorităților”; 

d) punctul 12 va avea următorul cuprins: 

„12. Măsurările specificate la pct. 11 se efectuează conform procedurilor de 

măsurare legale, cu mijloace de măsurare adecvate și verificate metrologic sau 

etalonate.”; 

e) punctul 13: 

la subpunctul 1), cuvintele „traductoare de temperatură etalon” se substituie 

cu textul „termocupluri și termorezistențe etalon; termometre din sticlă cu mercur 

etalon”; 

la subpunctul 3), cuvintele „sw luni” se substituie cu cuvintele „de luni”; 

f) tabelul va avea următorul cuprins:  

„Tabel 

CATEGORIILE ŞI SORTIMENTELE 

mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal 
 

Nr. 

poziţiei 

Categoriile 

mijloacelor de 

măsurare 

Numărul 

poziţiei 

Sortimentele mijloacelor 

de măsurare 

Intervalul 

maxim 

admis între 

două 

verificări 

metrologice 

succesive, 

luni 

Modalitatea 

de control 

metrologic 

aplicabil 

 

1 2 3 4 5 6 

1. MĂRIMI ACUSTICE 

1.1. Mijloace de măsurare a 

nivelului de presiune 

acustică utilizate în 

măsurări privind 

protecţia muncii şi 

protecţia mediului 

1.1.1. Sonometre 12 VI, VP 

1.1.2. Dozimetre de zgomot 12 VI, VP 

1.1.3. Expozimetre sonore 

individuale 

12 VI, VP 

2. MĂRIMI FIZICO-CHIMICE 

2.1. Analizoare şi 

semnalizoare de gaze 

2.1.1. Aparat de măsurare a 

etanolului din aerul expirat 

(etilometre) 

12 AM, VI, VP 

2.1.2. Analizoare de gaze, inclusiv 

cu funcţie de semnalizare 

12 AM, VI, VP 

2.21). Analizoare pentru gaze 

de eşapament 

2.2.1. Analizoare pentru gaze de 

eşapament 

12 VP 

2.3. Densimetre şi 

alcoolmetre 

2.3.1. Densimetre şi alcoolmetre 

din sticlă 

60 AM, VI, VP 

2.3.2. Densimetre şi alcoolmetre 

digitale 

12 AM, VI, VP 

2.3.3. Analizoare digitale ale 

concentrației de etanol 

12 AM, VI, VP 

3. ULTRASUNET ŞI VIBRAŢII 

3.1. Defectoscoape 3.1.1. Defectoscoape 12 AM, VI, VP 
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1 2 3 4 5 6 

3.2. Aparate pentru 

măsurarea vitezei 

3.2.1. Aparate/sisteme pentru 

măsurarea vitezei de 

mișcare a autovehiculelor 

12 AM, VI, VP 

3.2.2. Sisteme pentru măsurarea 

vitezei medii de mișcare a 

autovehiculelor 

12 AM, VI, VP 

3.2.3. Tahografe mecanice și 

electronice 

12 AM, VI, VP 

3.2.4. Vitezometre pentru 

locomotive 

12 VI, VP 

4. MĂRIMI ELECTROMAGNETICE 

4.1. Transformatoare 

pentru măsurare 

4.1.1. Transformatoare pentru 

măsurare de curent 

48 AM, VI, VP 

4.1.2. Transformatoare pentru 

măsurare de tensiune 

48 AM, VI, VP 

4.2 Aparate pentru 

măsurarea 

caracteristicilor 

electrice 

4.2.1. Aparate pentru măsurarea 

caracteristicilor contururilor 

de tip „faza-zero” şi a 

curentului de scurtcircuit 

12 VI, VP 

4.31). Contoare de energie 

electrică activă 

4.3.1. Contoare de energie 

electrică activă trifazate 

48 VP 

4.3.2. Contoare de energie 

electrică activă monofazate 

96 VP 

4.4. Contoare de energie 

electrică reactivă 

4.4.1. Contoare de energie 

electrică reactivă trifazate 

48 AM, VI, VP 

4.4.2. Contoare de energie 

electrică reactivă 

monofazate 

96 AM, VI, VP 

5. DEBIT ŞI VOLUM 

5.1. Debit al lichidelor şi gazelor 

5.1.11). Contoare de gaz 5.1.1.1. Contoare de gaz cu debitul 

maxim până la 2500 m3/h 

(cu excepția celor cu pereți 

deformabili) 

24 VP 

5.1.1.2. Contoare de gaz cu pereți 

deformabili 

60 VP 

5.1.21). Contoare de apă 5.1.2.1. 

 

Contoare de apă rece și 

caldă de la DN 15 până la 

DN 200 

60 

 

VP 

 

5.1.3. Complexe de măsurare 5.1.3.1. Complexe de măsurare a 

cantităților de fluide, 

inclusiv cu dispozitive de 

strangulare 

12 AM, VI, VP 

5.1.4. Sisteme de măsurare și 

înregistrare a cantității 

produselor petroliere și 

gazelor lichefiate 

livrate cu amănuntul 

5.1.4.1. Sisteme de măsurare și 

înregistrare a cantității 

produselor petroliere și 

gazelor lichefiate livrate cu 

amănuntul 

6 AM, VI, VP 

5.1.5. Distribuitoare de gaz 

comprimat 

5.1.5.1. Distribuitoare de gaz 

comprimat 

6 AM, VI, VP 
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5.1.61). Sistemele de măsurare 

pentru măsurarea 

continuă și dinamică a 

cantităților de lichide, 

altele decât apa 

5.1.6.1. Sisteme de măsurare 

dinamică a cantităților de 

lichide, altele decât apa 

12 VP 

5.1.6.2. Contoare pentru lichide, 

altele decât apa, până la DN 

400 mm 

12 VP 

5.1.6.3. Calculatoare (de debit), 

traductoare de presiune, 

traductoare de temperatură 

(termorezistențe)/adaptoare 

de temperatură și 

traductoare de debit pentru 

sisteme de măsurare a 

cantităților de lichide, altele 

decât apa, până la DN 200 

mm 

12 VP 

5.1.6.4. Distribuitoare de produse 

petroliere şi gaze lichefiate 

6 VP 

Contoarele de gaz (poziția 5.1.2.1) cu debitul maxim mai mare de 2500 m3/h, respectiv, 

contoarele de apă rece și caldă (poziția 5.1.3.1) cu diametrul mai mare de DN 200, utilizate în domenii 

de interes public, se evaluează de către Institutul Național de Metrologie în baza unui certificat de 

etalonare/buletin de verificare emis de un institut național de metrologie sau de un laborator 

desemnat/acreditat de alt stat, din care să rezulte conformitatea mijloacelor de măsurare respective cu 

cerințele privind încadrarea erorilor de măsurare între limitele erorilor maxime tolerate prevăzute de 

documentele normative internaționale, regionale sau europene adoptate ca documente normative 

naționale în domeniul metrologiei aplicabile.  

În baza raportului de evaluare, soldat cu rezultate pozitive, Institutul Național de Metrologie 

emite buletinul de verificare metrologică. 

5.2 VOLUM 

5.2.1. Cisterne 5.2.1.1. Cisterne auto pentru petrol 

şi produse alimentare 

12 VI, VP 

5.2.1.2. Cisterne feroviare pentru 

produse petroliere şi 

produse alimentare 

12 VI, VP 

5.2.21). Măsuri de capacitate 

de servire 

5.2.2.1. Măsuri de volum pentru 

comercializarea lichidelor 

(în afară de măsurile de 

volum din sticlă) 

12 VP 

5.2.3. Măsuri de volum 5.2.3.1. Măsuri cu plutitor pentru 

lapte 

12 VI, VP 

5.2.4. Dozatoare 5.2.4.1. Dozatoare volumetrice 12 AM, VI, VP 

5.2.5. Rezervoare metalice 

staționare 

5.2.5.1. Rezervoare metalice 

staționare pentru stocarea 

produselor petroliere şi 

gazelor lichefiate 

60 VI, VP 

5.2.5.2. Rezervoare metalice 

staționare pentru stocarea 

produselor alimentare 

lichide 

120 VI, VP 

6. RADIAŢII IONIZATE 
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1 2 3 4 5 6 

6.1. Dozimetre şi 

explozimetre 

6.1.1. Dozimetre de măsurare a 

radiațiilor ionizante 

12 VI, VP 

6.1.2. Debitmetre de măsurare a 

radiațiilor ionizante 

12 AM, VI, VP 

6.1.3. Explozimetre pentru radiații 12 AM, VI, VP 

6.1.4. Detectoare de radioactivitate 12 AM, VI, VP 

6.2. Spectrometre 6.2.1. Spectrometre de măsurare a 

energiilor radiațiilor 

ionizante 

12 AM, VI, VP 

6.3. Radiometre şi 

contaminometre 

6.3.1. Radiometre şi 

contaminometre 

12 AM, VI, VP 

7. MĂRIMI GEOMETRICE 

7.11). Măsuri materializate 

ale lungimii, gradate 

7.1.1. Rigle gradate 24 VP 

7.1.2. Rulete şi panglici de 

măsurare 

24 VP 

7.21). Mijloace de măsurare a 

dimensiunilor 

7.2.1. Aparate de măsurat lungimi 24 VP 

7.2.2. Aparate de măsurat arii 24 VP 

7.2.3. Aparate de măsurat 

multidimensionale 

24 VP 

7.3. Aparate de măsurat 

dimensiuni și unghiuri 

7.3.1. Aparate de măsurat unghiuri 24 AM, VI, VP 

7.3.2. Aparate de măsurat grosimi 24 AM, VI, VP 

7.4. Aparate pentru 

măsurarea nivelului 

lichidelor 

7.4.1. Aparate/rigle gradate  pentru 

măsurarea nivelului de 

lichide în rezervoare fixe de 

stocare  

12 AM, VI, VP 

7.5. Aparate pentru 

reglarea farurilor la 

autovehicule 

7.5.1. Aparate pentru reglarea 

farurilor la autovehicule 

12 VI, VP 

7.6. Standuri pentru 

reglarea dezaxării şi 

convergenței roților 

autovehiculelor 

7.6.1. Standuri pentru reglarea 

dezaxării şi convergenței 

roților autovehiculelor 

12 VI, VP 

7.7. Standuri pentru 

verificarea sistemului 

de frânare al 

autovehiculelor 

7.7.1. Standuri pentru verificarea 

sistemului de frânare al 

autovehiculelor 

12 VI, VP 

7.81). Taximetre 7.8.1. Taximetre electronice cu 

memorie fiscală 

12 VP 

7.9. Aparate geodezice și 

topografice 

7.9.1. Telemetre electrooptice 12 AM, VI, VP 

7.9.2. Stații totale geodezice 12 AM, VI, VP 

7.9.3. Mire topografice de 

nivelment 

12 AM, VI, VP 

7.9.4. Teodolite și nivelmetre 12 AM, VI, VP 

7.10. Standuri pentru 

balansarea roților la 

autovehicule 

7.10.1. Standuri pentru balansarea 

roților la autovehicule 

12 VI, VP 

7.11. Aparate pentru 

măsurarea jocului 

volanului 

autovehiculelor 

7.11.1. Aparate pentru măsurarea 

jocului volanului 

autovehiculelor 

12 VI, VP 
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8. MASA ŞI MĂRIMI DERIVATE 

8.1. MASA 

8.1.1. Greutăți 8.1.1.1. Greutăți de lucru 12 VI, VP 

8.1.22). Aparate de cântărit cu 

funcționare 

neautomată 

8.1.2.1. Aparate de cântărit cu 

funcționare neautomată 

12 VP 

8.1.31). Aparate de cântărit cu 

funcționare automată 

8.1.3.1. Aparate de cântărit cu 

funcționare automată pentru 

sortare-etichetare a 

masei/prețului 

12 VP 

8.1.3.2. Dozatoare gravimetrice cu 

funcționare automată 

12 VP 

8.1.3.3. Aparate de cântărit cu 

totalizare discontinuă 

(aparat de cântărit cu 

dozare) 

12 VP 

8.1.3.4. Aparate de cântărit cu 

totalizare continuă 

12 VP 

8.1.3.5. Bascule-pod feroviare cu 

funcționare automată 

12 VP 

8.1.4. Aparate pentru 

măsurarea masei 

hectolitrice a 

cerealelor 

8.1.4.1. Balanțe de cereale de 1 L 12 AM, VI, VP 

8.1.5. Aparate de cântărire în 

mers a autovehiculelor 

8.1.5.1. Aparate de cântărire în mers 

a autovehiculelor 

12 AM, VI, VP 

8.2. PRESIUNE 

8.2.1. Manometre 8.2.1.1. Manometre de toate tipurile 12 AM, VI, VP 

8.2.2. Traductoare de 

presiune 

8.2.2.1. Traductoare de presiune şi 

diferență de presiune 

12 AM, VI, VP 

8.2.31). Dispozitive de 

conversie a volumului 

8.2.3.1. Corectoare electronice de 

volum de gaze 

24 VP 

8.2.3.2. Corectoare electronice de 

volum de gaze încorporate 

în contoare cu pereți 

deformabili (vezi poziţia 

5.1.1.2.) 

60 VP 

Traductoarele de presiune (poziţia 8.2.2.) care fac parte din componența corectoarelor electronice de 

volum de gaze au perioada maximă de verificare egală cu perioada maximă de verificare a corectorului 

electronic de volum de gaze (vezi poziţia 5.1.1.2.). 

9. FOTOMETRIE ŞI RADIOMETRIE 

9.1. Fotometre 9.1.1. Luxmetre și aparate pentru 

determinarea transmitanţei 

(permeabilității) luminii prin 

sticlă 

12 AM, VI, VP 

9.2. Colorimetre 9.2.1. Opacimetre pentru motoare 

Diesel 

12 AM, VI, VP 

9.3 Refractometre și 

polarimetre 

9.3.1 Refractometre și polarimetre 

pentru determinarea 

concentrației de zahăr 

12 AM, VI, VP 
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10. TERMOMETRIE 

10.1. Termometre 10.1.1. Termometre din sticlă cu 

lichid, inclusiv cu contacte 

electrice 

36 AM, VI, VP 

10.1.2. Termometre manometrice şi 

bimetalice 

12 VI, VP 

10.1.3. Termometre cu infraroșu şi 

pirometre 

12 VI, VP 

10.1.4. Termometre digitale 12 VI, VP 

10.2. Traductoare de 

temperatură 

10.2.1. Termorezistențe 24 AM, VI, VP 

10.2.2. Termocupluri 12 VI, VP 

10.2.3. Aparate de măsurare şi/sau 

înregistrare a temperaturii 

12 VI, VP 

10.41). Contoare de energie 

termică 

10.4.1. Perechi de termorezistențe 

pentru contoare de energie 

termică 

60 VP 

10.4.2. Traductoare de debit pentru 

contoare de energie termică 

până la DN 200 

60 VP 

10.4.3. Calculatoare de energie 

termică 

60 VP 

10.5. Aparate de măsurare a 

umidității 

10.5.1. Higrometre şi psihrometre 24 AM, VI, VP 

10.5.2. Umidimetre (pentru 

semințe, cereale, lemn şi 

tutun) 

12 AM, VI, VP 

11. FRECVENŢĂ ŞI TIMP 

11.1. Cronometre 11.1.1. Cronometre 12 VI, VP 

11.2. Echipamente de 

evidență a timpului 

legăturilor telefonice şi 

a volumului 

informației 

11.2.1. Echipamente de evidență a 

timpului legăturilor 

telefonice 

24 AM, VI, VP 

11.2.2. Echipamente de evidență a 

volumului informației 

transmise/recepționate sau a 

duratei legăturilor la 

prestarea serviciilor de 

transmitere a pachetelor de 

informație şi accesului la 

internet 

12 AM, VI, VP 

11.3. Receptoare ale 

sistemului satelitar 

global de navigaţie 

11.3.1. Receptoare ale GNSS 

(sistem satelitar de navigaţie 

globală) 

12 VI, VP 

Abrevieri utilizate:  

AM – aprobare de model;  

VI – verificare iniţială;  

VP – verificare periodică (inclusiv după reparare)”; 

 

 

g) în anexa nr. 1 punctul 25, după cuvintele „certificat de recunoaștere a 

aprobării de model” se completează cu cuvintele „ , valabil în termen,”; 
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h) în anexa nr. 2 la punctul 10, după cuvintele „prezentate la verificare 

metrologică inițială” se completează cu cuvintele „ , care se prezintă în perioada 

de valabilitate a certificatului de aprobare sau a certificatului de recunoaștere a 

aprobării de model,”. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









SINTEZA  
obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor ) 

la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a 
mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal  (număr unic 177/MEI/2020) 

 (denumirea proiectului) 

Participantul la avizare 
(expertizare)/ consultare 

publică 

Conţinutul obiecţiei/ propunerii/ recomandării Argumentarea autorului 
proiectului 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

Nr. 04/1639 din 13.03.2020 

Se susține proiectul în redacția propusă spre avizare - 

Ministerul Finanțelor 
Nr. 15-06/258 din 11.03.2020 

Proiectul nu ține de competenţa ministerului - 

Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor 

Nr.01-6/719 din 12.03.2020 

Avizează pozitiv proiectul - 

IP ”Institutul de Standardizare 
din Moldova” 

Nr.04-03/114 din 14.05.2020 

Comunică despre lipsa de propuneri și obiecții - 

Centrul Național Anticorupție 
Nr. 06/2-1780 din 13.03.2020 

Proiectul nu conține avizele instituţiilor implicate în procesul de avizare 
și sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice, fapt ce 
presupune că redacția proiectului poate suferi ulterior modificări și 
completări. 

În vederea excluderii neconcordanțelor între constatările expertizei 
anticorupție și prevederile proiectului definitivat, comunicăm că expertiza 
sus-citată se va efectua conform Legii integrității nr.82/2017. Potrivit art. 28 
a1in. (4.) din legea menţionată ,,Expertiza anticorupție, cu excepțiile stabilite 
la alin. (2) și (3), se efectuează de către Centrul National Anticorupţie doar 
asupra proiectului definitivat în baza propunerilor și obiecţiilor expuse în 
procesul de avizare și/sau de consultare a părților interesate. În cazul 
proiectelor. inițiate de Guvern, acestea se consideră definitivate înainte de a 

Se acceptă 

1 



 
 
 
 
 
 

Nr. 06/2-3391 din 22.06.2020 

fi transmise spre expertiza juridică, iar în cazul inițiativelor altor categorii 
de autori - după înregistrarea proiectelor în Parlament". 

Reieşind din cele expuse, solicităm expedierea în adresa Centrului 
National Anticorupţie, a proiectului definitivat, pentru efectuarea expertizei 
anticorupţie. 

În redacția propusă, proiectul nu conține factori de risc care să genereze 
apariția riscurilor de corupție 

- 

Ministerul Justiţiei 
Nr. 04/2671 din 20.03.2020 

Potrivit notei informative, angajamentele Republicii Moldova stabilite 
prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, impun necesitatea 
respectării cadrului normativ din domeniul metrologiei, principiilor şi 
recomandărilor internaţionale şi europene aplicabile acestui domeniu, pentru 
a asigura funcționarea eficientă a Sistemului Naţional de Metrologie şi 
recunoaşterea acestuia pe plan internaţional. 

Astfel, remarcăm că, dacă proiectul de hotărîre transpune prevederi din 
legislația Uniunii Europene, acesta va fi marcat pe prima pagină în colţul 
drept de sus cu sigla „UE”, va conţine clauza de armonizare conform 
modelului aprobat de Guvern şi va fi însoțit de tabelul de concordanţă (a se 
vedea art. 31 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative). 

Nu se acceptă 
Proiectul nu transpune prevederi din 
legislația Uniunii Europene ci 
ajustează cadrului normativ din 
domeniul metrologiei, principiilor şi 
recomandărilor internaţionale şi 
europene aplicabile acestui domeniu. 
Deci, nu este aplicabilă marcarea 
acestuia cu sigla „UE”. 

În clauza de adoptare se va indica doar temeiul juridic concret pentru 
emiterea actului normativ. Totodată, în clauza de adoptare, cuvintele „Întru 
executarea” se vor substitui cu cuvintele „În temeiul”, deoarece art. 102 alin. 
(2) din Constituție deja stabilește că Hotărârile Guvernului se adoptă în 
scopul executării legilor. 

Se acceptă 

Referințele la actele normative se vor expune ținând cont de prevederile 
art.42 alin. (5) și art. 55 alin. (5) din Legea nr. 100/2017, astfel încât la 
indicarea datei de adoptare a actului normativ să se indice numărul de ordine, 
ca element de identificare, la care să se adauge anul în care a fost adoptat, 
aprobat sau emis acesta, fiind despărțite de o bară „/”, conform următorului 
exemplu: „Legea nr. 100/2017”. 

Se acceptă 
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La fel, în conformitate cu art. 62 din Legea nr. 100/2017, modificarea 
actului normativ constă în schimbarea oficială a textului actului, inclusiv a 
dispozițiilor finale sau tranzitorii, realizată prin modificări, excluderi sau 
completări ale unor părți din text. Prin urmare, nu este necesară referința la 
completare, deoarece modificările includ și completări. 

Se acceptă 

La sbp. 1) remarcăm că, pentru exprimarea normativă a intenției de 
scoatere din vigoare a unor prevederi, în cazul elementelor structurale ale 
actului normativ, se utilizează verbul „se abrogă”, iar în cazul eliminării unor 
cuvinte, texte, enunțuri se utilizează verbul „se exclude”. Astfel, la 
propunerea de abrogare a pct. 3 și 4 cuvintele „se exclud” se vor substitui cu 
cuvintele „se abrogă” (obiecție valabilă și pentru restul propunerilor de 
abrogare a unor elemente structurale). 

Se acceptă 

 La sbp. 2) lit. d), întru corectitudinea redactării, abrevierea „subpct.” 
se va substitui cu abrevierea „sbp.”. 

Se acceptă 

Cancelaria de stat 
Grupul de lucru al Comisiei de 

stat pentru reglementarea 
activității de întreprinzător 

Nr. 38-02-3265 din 13.04.2020 

Proiectul prezentat vine să stabilească o serie de ajustări în privința 
verificării și controlului metrologic al mijloacelor de măsurare, în baza 
discuțiilor și propunerilor agenților economici din domeniu. Cu scopul 
evitării unor riscuri și dezvoltării unei reglementări mai eficiente, se 
recomandă unele ajustări ale proiectului, după cum urmează: 
- Odată ce anexa integral se expune în redacție nouă, considerăm că aceasta 
ar fi un moment oportun de a revizui limitele de timp stabilite pentru 
verificări periodice, luând în calcul dezvoltarea tehnologică în ultimii cinci 
ani, schimbările în structura pieței mijloacelor de măsurare (dacă s-a 
modificat calitatea utilajelor și țările de import a acestora) și practicile din 
alte state. În special ne referim la situațiile în care perioadele indicate ar 
putea fi mărite, așa încât verificarea periodică să se petreacă mai rar, fiind 
impuse costuri mai mici pentru întreținere mijloacelor de măsurare, ceea ce 
trebuie să se reflecte și în prețul final al serviciului sau produsului. Astfel se 
recomandă o revizuirea a intervalelor maxim admise între două verificări 
periodice, unde și dacă este cazul. 
- Cu toate că unul din scopurile principale a proiectul este excluderea unui 
șir de mijloace de măsurarea din anexă, pentru a nu impune verificarea 
periodică a unor mijloace de măsurare care sunt utilizate în procesul intern 
de producere și permite producătorilor/prestatorilor să opteze pentru 
etalonare, totuși în urma analizei de impact s-a constatat că numărul de 

Se acceptă 
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entități care prestează servicii de etalonare, precum și numărul de etaloane 
aprobate oficial este destul de limitat. Acest aspect ar putea crea unele 
probleme de ordin practic în obținerea etalonării necesare și întreținerea 
corespunzătoare a unor mijloace de măsură. Astfel, în situația existentă, 
considerăm rațional ca lista de mijloace de măsurare propusă spre excludere 
să fie examinată suplimentar și, pentru mijloacele pentru care nu există 
posibilitate de etalonare în Moldova (și nici nu se preconizează în viitorul 
apropiat) să se facă unele excepții în favoarea agenților economici ce le 
utilizează. Spre exemplu, aceste mijloace să rămână în Tabela din Hotărârea 
nr.1042/2016 însă cu remarca că verificarea periodică indicată este opțională 
(și poate înlocui etalonarea) sau verificarea periodică este aplicabilă numai 
dacă mijlocul în cauză nu a fost etalonat. 

Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și 

Mediului 
Nr.04/01-05/1475 

din 19.03.2020 

În opinia Ministerului prevederile punctului 6, în redacția proiectului, 
potrivit căruia „Mijloacele de măsurare vizate la pct. 5, care posedă certificat 
de aprobare de model în termen, se supun verificării metrologice inițiale la 
decizia importatorului sau reprezentantului autorizat al producătorului” intră 
în conflict cu prevederile pct. 25 din Modul de efectuare a aprobării de model 
a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, potrivit 
căruia „25. Mijloacele de măsurare care posedă certificat de aprobare de 
model sau certificat de recunoaştere a aprobării de model sînt supuse în mod 
obligatoriu verificării metrologice iniţiale, iar în procesul de exploatare 
şi/sau după reparare – verificării metrologice periodice în intervalele admise 
de prezenta Listă oficială.” Or, din redacția pct. 6 s-ar deduce că importatorul 
sau reprezentantul autorizat este liber să supună sau nu verificării 
metrologice mijloacele de măsurare care dețin certificat de aprobare de 
model în termen, pe cînd din prevederile pct. 25 invocat, deducem că 
mijloacele de măsurare, atît cele produse cît și cele importate în Republica 
Moldova, care posedă certificat de aprobare de model se supun în mod 
obligatoriu verificării metrologice. 
Prin urmare, prevederile invocate urmează a fi ajustate astfel încît să excludă 
conflictul de norme constatat. 

Nu se acceptă 
Conform art. 13 alin. (13) din Legea 
metrologiei nr. 19/2016 ”Condiţiile de 
introducere pe piaţă şi/sau de dare în 
folosinţă a mijloacelor de măsurare şi 
aparatelor de cîntărit cu funcţionare 
neautomată specificate în anexa nr.3 la 
Legea nr.235 din 1 decembrie 2011 
privind activităţile de acreditare şi 
evaluare a conformităţii se stabilesc 
prin hotărîri de Guvern”.  
Ca urmare, în pct. 5 al Listei oficiale 
aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1042/2016, sunt vizate mijloacele de 
măsurare ce cad sub incidența Hotărîrii 
Guvernului nr.408/2015 „Pentru 
aprobarea Reglementării tehnice 
privind punerea la dispoziţie pe piaţă a 
mijloacelor de măsurare” și a  Hotărîrii 
Guvernului nr.267/2014 „Pentru 
aprobarea Reglementării tehnice 
privind aparatele de cîntărit 
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neautomate”, care au intrat în vigoare 
la 16.06.2017, respectiv la 08.10.2016.  
Din acest considerent este necesară 
actualizarea pct. 6 și 7 din Lista 
oficială în vigoare. 
În pct. 6 al Listei este stipulat că pînă 
la intrarea în vigoare a 
Reglementărilor tehnice menţionate, 
mijloacele de măsurare se supun 
controlului metrologic legal conform 
prevederilor legislaţiei metrologice 
naţionale aplicabile anterior intrării în 
vigoare a acestor reglementări tehnice 
(inclusiv aprobări de model și 
verificări metrologice inițiale). 
Certificatul aprobării de model se 
eliberează pe un termen de 10 ani. 
După intrarea în vigoare a 
Reglementărilor, mijloacele de 
măsurare sunt puse la dispoziție pe 
piață și/sau date în folosință în 
conformitate cu prevederile 
Hotărîrilor de Guvern menționate 
supra. 
 Totodată, în perioada de tranziție, 
pentru mijloacele de măsurare,  care 
dețin certificate de aprobare de model 
valabil, importatorul sau 
reprezentantul autorizat poate solicita 
efectuarea verificării metrologice 
inițiale, luînd în considerație 
prevederile actelor normative care nu 
au fost aduse în conformitate cu 
prevederile Legii metrologiei 
nr.19/2016  (de exemplu referitor la 
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prestarea serviciilor de alimentare cu 
apă).  
Anexele 1 și 2 din Lista oficială se 
referă la mijloacele de măsurare ce nu 
cad sub incidența Reglementărilor 
prenotate, pentru care în continuare 
este necesară efectuarea încercărilor în 
scopul aprobării de model și a 
verificării metrologice inițiale înainte 
de a fi puse la dispoziție  pe piață.  

Agenția pentru Protecția 
Consumatorilor și 

Supravegherea Pieței 
Nr. 27/06-1060 din 19.05.2020 

La pct. 12 după sintagma ”mijloace de măsurare adecvate și verificate 
metrologic sau etalonate” de completat cu următoarea sintagmă ”Mijloc de 
măsurare etalonat utilizat în măsurări din domeniul de interes public se 
supune etalonării la interval maximum de 12 luni cu sigilarea obligatorie, 
cu elaborarea schemei ce nu permite accesul la caracteristicile metrologice 
ale mijlocului de măsurare.” În cazul utilizării mijlocului de măsurare 
etalonat în procedură de măsurare legală de prevăzut corectarea obligatorie 
a rezultatelor măsurării cu incertitudinea mijlocului de măsurare etalonat.  

Nu se acceptă 
În temeiul Legii metrologiei nr. 
19/2016 etalonarea este o operaţie 
care, în condiţii specificate, în prima 
etapă stabileşte o relaţie între valorile 
unei mărimi şi incertitudinile de 
măsurare asociate care sînt furnizate 
de etaloane şi indicaţiile 
corespunzătoare cu incertitudinile de 
măsurare asociate, iar în etapa a doua 
această informaţie este utilizată pentru 
stabilirea unei relaţii care să permită 
obţinerea unui rezultat de măsurare 
pornind de la o indicaţie; 
Cerințele către prezentarea rezultatelor 
etalonării sunt specificate în 
standardul de referință SM SR EN ISO 
17025, care stabilește condiții generale 
pentru competenţa laboratoarelor de 
încercări şi etalonări. 

Centrul Național de Acreditare 
din Republica Moldova 

(MOLDAC) 
Nr. 24/195-DE2 din 

19.05.2020 

1. Având în vedere că în activitățile de evaluarea conformității, în 
special la efectuarea încercărilor/măsurărilor, unele echipamente au o 
importanța majora, propunem de inclus în Lista oficială a mijloacelor de 
măsurare și a măsurărilor supuse controlului metrologic legal tipurile de 
mijloace de măsurare după cum urmează: 

Nu se acceptă 
În temeiul opiniei expuse de Institutul 
Național de Metrologie și în baza 
analizei domeniului de acreditare a 
laboratoarelor de încercări acreditate 
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- Domeniul Mărimi electromagnetice – Ampermetre, voltmetre, 
multimetre și ohmmetre; 

-  Domeniul Mărimi geometrice – Centrifugi. 

de către MOLDAC se constată că 
mijloacele de măsurare respective se 
utilizează la efectuarea  
încercărilor/măsurărilor în 
laboratoarele menționate supra,  
respectiv se supun etalonărilor. 
Alăturat, centrifugele sunt clasificate 
în calitate de dispozitive medicale, 
care în temeiul Hotărîrii Guvernului 
nr. 966/2017 se supun verificării 
periodice, procedură alta decît 
verificarea metrologică a mijloacelor 
de măsurare supuse controlului 
metrologic legal. 

2. Concomitent Vă informăm că în procesul de acreditare au fost 
stabilite cazurile dezacordului termenilor stabilite în document normativ, 
care descrie procedura de verificare metrologică (GOST, NM ș.a.) și Lista 
oficială… De exemplu: în norma de metrologie NM 3-01:2001 este stabilit 
ca basculele utilizate la verificarea metrologică să fie verificate nu mai rar 
de odată pe trimestru, dar conform Listei 12 luni. 

Reieșind din cele expuse MOLDAC propune de suplimentat Anexa 2 
pct.8 cu aliniat cu următorul cuprins: 

- În cazul în care intervalul maxim admis între două verificări 
metrologice succesive, stabilit în Lista oficială, este diferit de cel stabilit în 
documentele normative, care descriu procedura de verificare metrologică 
sau stabilită de producătorul de echipament, se conduce de intervalul stabilit 
în Lista oficială. 

Se acceptă parțial 
Norma de metrologie legală 3-01:2001 
"Autocisterne pentru produse 
petroliere lichide. Procedura de 
verificare metrologică" se referă la  
bascule, utilizate la verificarea 
metrologică a autocisternelor. În 
temeiul pct. 13 din HG 1042/2016 
etaloanele (mijloacele de măsurare) 
utilizate la verificarea metrologică a 
mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal se supun 
etalonării și nu verificării metrologice. 
Norma în cauză va fi revizuită în 
conformitate cu Programul de 
elaborare a NML. 

SA ”Termoelectrica” 
Nr.79/208 din 13.03.2020 

Solicită aprobarea măririi intervalului maxim admis între două verificări 
metrologice succesive a contoarelor de apă caldă și rece, cu DN25-DN200, 
de la 24 luni la 60 luni, cu includerea modificării date în tabelul din 
Hotărîrea de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 
1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare 

Se acceptă 
(opinia INM nr. 10-2/106 din 

04.05.2020) 
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şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal și ulterior aprobarea 
acesteia.  

IP ”Institutul Național de 
Metrologie” 

Nr. 10-2/117 din 14.05.2020 

Credem oportună aprobarea proiectului cu următoarele 
modificări/completări: 
I. La Lista oficială 

1) La pct. 11: 
În Punctul 11 se efectuează numai modificarea: 
cuvîntul ”organismelor" se substituie cu cuvîntul ,,autorităților”. 

 
 

Se acceptă 
 

2) Pct. 12 va avea următorul cuprins: 
12. Se supun controlului metrologic legal următoarele categorii de 

măsurări efectuate în domeniile de interes public: 
a) măsurările efectuate în cadrul tranzacțiilor comerciale sau măsurările 

pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilități publice, tarife, daune, 
impozite; 

b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta interesele vitale 
ale oamenilor, cum sînt concentrația de zahăr și concentrația de alcool în 
băuturi, concentrația de grăsimi în produsele alimentare, masa hectolitrica și 
umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentrația alcoolică în sînge 
etc.; 

c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce pot afecta sănătatea și 
siguranța populației, precum și mediul, cum sînt conținutul de poluanți 
organici și metalici din ape, conținutul de pesticide și de alte substanțe 
toxice, conținutul gazelor de eșapament ale autovehiculelor etc.; 

d) măsurările referitoare la preambalate, precum și la produsele care au 
gramajul declarat, fără a fi preambalate. 
Măsurările specificate mai sus se efectuează, conform procedurilor de 
măsurare legale, de către autorități abilitate prin lege cu dreptul efectuării 
acestor măsurări cu mijloace de măsurare adecvate și verificate metrologic 
sau etalonate. Aceste măsurări pot fi efectuate și de către persoanele juridice 
desemnate de autoritatea centrală de metrologie. 

Se acceptă parțial 
Pct. 12 va avea următorul cuprins:  
”12. Măsurările oficiale specificate la 
pct. 11 se efectuează conform 
procedurilor de măsurare legale, cu 
mijloace de măsurare adecvate şi 
verificate metrologic sau etalonate.” 

 
 

8 
 



II. La Tabel. 
1) Poziția 2.4.3. (Analizoare digitale ale concentrației de etanol) de 

exclus. 
Motiv: Aceste mijloace de măsurare sunt utilizate doar de laboratoarele 

de încercări și nu se utilizează direct în domeniu de interes public. 
2) Poziția 9.3.1 (Refractometre analogice, digitale) de exclus. 
Motiv: Acest tip de MM este de regulă utilizat de laboratoare de 

încercări și/sau în procesul de producere. 

Nu se acceptă 
S-a luat în considerare recomandarea 
expusă de Cancelaria de stat, Grupul 
de lucru al Comisiei de stat pentru 
reglementarea activității de 
întreprinzător prin demersul Nr. 38-
02-3265 din 13.04.2020 

3) Poziția 10.2.I (Termorezistențe). Din coloana 6 de exclus AM. 
Motiv: În practica internațională acest tip de MM nu se supune aprobării 

de model. 

Se acceptă 

Asociația Patronală 
Profesională în domeniul 
Metrologiei și Calității 

Produselor  
Nr. 10/20 din 27.05.2020 

Se solicită examinarea posibilității de a nu exclude din ”Lista oficială…” a 
pct. 4.5 din Lista oficială și anume aparatele electrice indicatoare 
(ampermetre, voltmetre, wattmetre, multimetre, ohmmetre, RLC-metre, 
punți) ca necesitate de supunere a controlului metrologic legal prin 
modalități de verificări metrologice ținînd cont că acestea se utilizează în 
scopul indicării valorilor adevărate a caracteristicilor curentului și a tensiunii 
domeniu esențial pentru protecția consumatorilor. 

Nu se acceptă 
În temeiul opiniei expuse de Institutul 
Național de Metrologie și în baza 
analizei domeniului de acreditare a 
laboratoarelor de încercări acreditate 
de către MOLDAC se constată că  
mijloacele de măsurare respective se 
utilizează la efectuarea 
încercărilor/măsurărilor în 
laboratoarele menționate supra, 
respectiv se supun etalonărilor. 

ÎS ”Centrul de Metrologie 
Aplicată și Certificare” 

Nr.16-01/268 din 18.05.2020 

Considerăm oportun de a nu fi excluse din lista oficială mijloacele de 
măsurare utilizate în domeniu de interes public în conformitate cu art.11 alin 
1 lit. (a), lit. (b), alin 3 lit. (a), alin 4 lit. (f) a Listei oficiale nr. 1042 din 13 
septembrie 2016 și a art. 11 alin. (1)  din Legea metrologiei nr.19 din 4 
martie 2016 următoarele sortimente ale MM:  

- Aparate electrochimice (2.3 poz. din LO) sunt utilizate la activităţi de 
testări şi analize alimentar-tehnologice ex. determinarea nitraților din fructe 
și legume de către inspectorii Agenției Protecției Consumatorului, 
inspectorii Agenției Naționale a Sănătății Publice, serviciile sanitare ale 
piețelor și magazinelor.  

- Cromatografe cu gaz sau lichid (2.5 poz. din LO) sunt folosite pentru 
determinări de înalta sensibilitate, în industria chimica si farmaceutica, în 

Nu se acceptă 
În temeiul art. 11 din legea metrologiei 
nr.19/2016 controlului metrologic 
legal se supun, mijloacele de măsurare 
și măsurările din domeniile de interes 
public: 
a) sănătatea publică;  
b) ordinea și siguranța publică;  
c) protecţia mediului;  
d) protecţia consumatorilor;  
e) perceperea taxelor şi impozitelor;  
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industria petrochimica, în domeniul controlului calităţii apei si mediului 
înconjurător (determinarea nivelului de gaze toxice în atmosferă, în găurile 
de canalizare, etc), la determinarea substanțelor toxice din produse 
alimentare (fructe, legume, produse din carne, băuturi alcoolice și 
nealcoolice, etc.), la stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri şi de alte 
substanţe psihotrope; 

- Aparate de determinare a concentraţiei elementelor chimice (2.6 poz. 
din LO) sunt utilizate la analiză  probelor pentru controlul oficial al 
nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi 
benzo(a)piren în produsele alimentare; 

- Refractometre analogice, digitale (9.3.1 poz. din LO), Polarimetre 
analogice, digitale (9.4.1 poz. din LO) solicităm de a fi păstrate sub 
denumirea sortimentelor MM actuală deoarece refractometrele și 
polarimetrele pentru determinarea concentrației de zahăr nu se răsfrâng 
asupra a tot spectrului de activități de măsurare utilizate la procesele de 
control si de calitate din industria chimica si alimentara (la măsurarea 
conţinutului de alcool în băutura spirtoasă, pentru controlul calităţii 
produselor alimentare: miere, lapte, carne;  industria prelucrării metalelor și 
devărsărilor de hidrocarburi și petrol în apă, la  fabricarea medicamentelor).   

- Ohmmetrelor, multimetre (4.5.1 poz. din LO) utilizate în domeniu de 
interes public în conformitate cu art.11 alin (1) lit. b), alin (3) lit. (a) a Listei 
oficiale va duce la imposibilitatea aplicării cerinței Hotărîrii ANRE nr. 
405/2019 din 01.11.2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic 
în domeniul energeticii   RA01-02:2019 “Regulamentul privind autorizarea 
laboratoarelor electrotehnice”, unde expres este indicat că: “Mijloacele 
tehnice necesare pentru efectuarea și încercărilor în instalațiile electrice este 
necesar să fie însoțite de pașapoartele și/sau instrucțiunile producătorului, 
buletine de verificare metrologică”. 

- Chei şi mînere dinamometrice (8.2.12 poz. din LO) sunt utilizate în 
domeniul de interes public și se regăsesc sub art.11 alin (1) lit. b), alin (2) 
lit. a),  lit. c) a Listei oficiale excluderea lor va duce la imposibilitatea 
asigurării siguranței publice deoarece  domeniile de utilizare a cheilor 
dinamometrice sunt service-urile auto, construcțiile de hale metalice, firmele 
de mecanizare și reparaţii utilaje, industria mobilei precum si domeniul 
mentenanţei mașinilor si utilajelor industriale, revizia tehnică a  
automobilelor, avioanelor și elicopterelor. 

 f) corectitudinea tranzacţiilor 
comerciale.  
Mijloacele de măsurare, la care se face 
referința în demers se utilizează în 
laboratoare de încercări/măsurări, în 
procese tehnologice, respectiv se 
supun etalonărilor. 
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- Diafragme - dispozitive de strangulare (7.4.1 poz. din LO) sunt utilizate 
în domeniul de interes public și se regăsesc sub art.11 alin (4) lit. b), lit. c),  
a Listei oficiale excluderea lor va duce la imposibilitatea asigurării siguranței 
corectitudinii tranzacțiilor comerciala la nivel național deoarece sunt   
destinate pentru determinarea fluidului care  curge prin  conducte sub 
presiune.  Datorită diafragmelor se furnizează informațiile fundamentale 
pentru calculul  debitului, care se utilizează în facturile pentru achitarea 
cantităților de gaze, apă, aburi .     

 
 
 
 
- Incinte termostate și cuptoare de calcinare (10.3.2 poz. din LO), 

Sterilizatoare cu aburi și aer uscat (10.3.3 poz. din LO),  Centrifugi (7.9.1 
poz. din LO) sunt utilizate în domeniul de interes public și se regăsesc sub 
art.11 alin (1) lit. b), alin (3) lit. a)  a Listei oficiale excluderea lor va duce 
la imposibilitatea asigurării sănătății publice deoarece sunt utilizate în 
laboratoarele Medicinei Legale, laboratoarele securizate ale ANSP (la 
moment nu se regăsesc în Legea nr. 102 din 09.06.2017 cu privire la 
dispozitivele medicale) unde se creează medii de cercetare pentru diferite 
organisme patogene (enteroviroză, gripă, ciumă, holeră) precum și 
sterilizarea echipamentelor care este forma cea mai completă de dezinfecţie, 
capabilă să distrugă microorganismele patogene chiar şi în forma lor 
sporulată. 

 
Nu se acceptă 

În baza opiniei Institutului Național de 
Metrologie diafragmele nu se clasifică 
la categoria de mijloace de măsurare ci 
sunt  parte componentă a complexelor 
de măsurare, menționate la pct. 5.1.4 
din HG 1042/2016.  
Ca urmare diafragmele (dispozitivele 
de strangulare) se verifică în 
componența mijlocului de măsurare 
din care face parte. 
 

Nu se acceptă 
În temeiul opiniei expuse de Institutul 
Național de Metrologie și în baza 
analizei domeniului de acreditare a 
laboratoarelor de încercări acreditate 
de către MOLDAC se constată că  
mijloacele de măsurare respective se 
utilizează la efectuarea 
încercărilor/măsurărilor în 
laboratoarele menționate supra, 
respectiv se supun etalonărilor. 
Alăturat, acestea sunt clasificate în 
calitate de dispozitive medicale, care 
în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 
966/2017 se supun verificării 
periodice, procedură alta de cît 
verificarea metrologică a mijloacelor 
de măsurare supuse controlului 
metrologic legal. 

”Alex S&E” SRL 
Nr. 050 din 18.05.2020 

Susținem proiectul hotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 1042/2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a 

- 
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mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal 
cu votul ”pro”. 

Întreprinderea de Stat Institutul  
”INGEOCAD” 
Nr. 06/89 din 

15metronl.05.2020 

În Tabelul ”Categoriile și sortimentele mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal” a Listei oficiale prezentate în proiect, nu se 
regăsesc mijloacele de măsurare ”Receptoare ale sistemului satelitar de 
navigație globală GNSS”, care sunt prezentate în tabelul Listei oficiale în 
vigoare acum la poziția 11.4.1. 

Menționăm că receptoarele GNSS sunt utilizate la efectuarea 
măsurărilor geodezice și topografice de precizie ce țin de domeniile de 
interes public: ordinea și siguranța publică, protecția mediului, protecția 
consumatorilor, apărare și securitate a Statului ș.a. și sunt aplicate în 
domeniile construcției, geodeziei, cartografiei, relațiilor funciare și cadastru, 
educație, apărare, agricultură și silvicultură (la construcția și monitorizarea 
obiectivelor industriale și civile, construcția drumurilor, monitorizarea 
barajelor, nivelului apelor curgătoare și stătătoare, demarcarea frontierei de 
stat, menținerea sistemului național de poziționare MOLDPOS, agricultura 
de precizie etc). Prin urmare, excluderea receptoarelor GNSS din Lista 
Oficială ar putea aduce un prejudiciu considerabil atît economiei, stabilității 
și securității Republicii Moldova, cît și beneficiarilor – persoane fizice 
acestea fiind supuse controlului metrologic legal. 

De asemenea, menționăm că receptoarele GNSS sunt verificate 
conform normei de metrologie legală NML 1-06:2019 ”Receptoare ale 
sistemului satelitar de navigație globală GNSS. Procedura de verificare 
metrologică”, aprobată prin ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii 
nr. 135 din 29.06.2019 și care face referire la prevederile Listei oficiale. 

Conform art. 11 alin. (1) din Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016, 
considerăm oportuna menținerea receptoarelor  GNSS în Lista oficială, spre 
a putea fi supuse controlului metrologic legal. 

La moment nici un laborator din Republica Moldova nu efectuează 
etalonarea receptoarelor GNSS. Doar laboratorul LVM-011 din cadrul Î.S. 
”INGEOCAD” este acreditat și efectuează verificări metrologice a 
receptoarelor GNSS. 

Urmare celor expuse, propunem includerea mijloacelor de măsurare 
”Receptoare ale sistemului satelitar de navigație globală GNSS” în Lista 
oficială, în categoria mijloacelor de măsurare 7.9. ”Aparate geodezice și 

Se acceptă 
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topografice”, cu intervalul maxim admis între două verificări metrologice 
succesive de 12 luni și modalitatea de control metrologic aplicabil: VI și VP. 

SRL ”Metronlab” 
Nr. 406 din 23.03.2020/ 
Nr. 415 din 26.05.2020 

Se solicită examinarea posibilităților de a restabili în ”Lista Oficială”, 
ca necesitate de supunere a controlului metrologic legal prin modalități de 
verificări metrologice periodice a măsurătoarelor de volum de ordinul II. 

Ținînd cont de domeniul în care sunt utilizate măsurătoarele de volum 
și anume în domeniul de interes public: corectitudinea tranzacțiilor 
comerciale în cadrul stațiilor de alimentare cu combustibil, considerăm 
importantă supunerea acestora verificărilor metrologice dar nu etalonărilor. 

Nu se acceptă 
În conformitate cu Legea privind piața 
produselor petroliere nr. 461 din 
30.07.2001, precum și cu 
Regulamentul de comercializare cu 
amănuntul a produselor petroliere  (în 
continuare – Regulament) aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1117 din 
22.08.2002,  comercializarea cu 
amănuntul a principalelor produse 
petroliere şi a gazelor lichefiate se 
efectuează numai la staţiile de 
alimentare certificate, prin dispozitive 
de alimentare utilate cu aparate de casă 
şi control cu memorie fiscală, 
conectate la distribuitor, respectiv 
acestea reprezintă sisteme de măsurare 
și înregistrare a cantităţii produselor 
petroliere şi gazelor lichefiate livrate 
cu amănuntul. 
Conform Legii metrologiei nr. 
19/2016 și a ”Listei oficiale a 
mijloacelor de măsurare şi a 
măsurărilor supuse controlului 
metrologic legal” aprobate prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 
13.09.2016 (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2016, nr. 306-
313, art. 1130), sistemele menţionate 
se supun controlului metrologic legal, 
inclusiv verificării metrologice 
periodice. 
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În conformitate cu descrierile de 
model a sistemelor menționate supra, 
măsurile de volum de ordinul II nu 
sunt parte componentă a acestora.  
Menționăm că ,  măsurile de volum de 
ordinul II sunt utilizate în procesul 
controlului intern a stării sistemelor de 
măsurare și înregistrare a cantităţii 
produselor petroliere şi gazelor 
lichefiate livrate cu amănuntul 
instalate la stațiile respective. Pentru a 
asigura exactitatea și trasabilitatea  
măsurărilor corespunzătoare, măsurile 
de volum se prezintă  la etalonare. 

VESTMOLDTRANSGAZ 
S.R.L. 

Nr. 02-567 din 15.05.2020 
 

1) propunem excluderea frazei „Contoarele de gaz (poziția 5.1.2.1) cu 
debitul maxim mai mare de 2500 m3/h, respectiv, contoarele de apă rece și 
caldă (poziția 5.1.3.1) cu diametrul mai mare de DN 200, utilizate în domenii 
de interes public, se evaluează de către Institutul Național de Metrologie în 
baza unui certificat de etalonare/buletin de verificare emis de un institut 
naţional de metrologie sau de un laborator desemnat/acreditat de alt stat, din 
care să rezulte conformitatea mijloacelor de măsurare respective cu cerinţele 
privind încadrarea erorilor de măsurare între limitele erorilor maxime 
tolerate prevăzute de documentele normative internaționale, regionale sau 
europene adoptate ca documente normative naționale în domeniul 
metrologiei aplicabile.  

În baza raportului de evaluare, soldat cu rezultate pozitive, Institutul 
Național de Metrologie emite buletinul de verificare metrologică.” și 
includerea în tabel a unei poziții noi  - „contoare de gaz cu debitul maxim 
mai mare de 2 500 m3/h, respectiv cu diametrul mai mare de Dn 200 mm” 
și stabilirea intervalului maxim admis între două verificări metrologice 
succesive de 8 ani (spre exemplu în Germania este reglementată 
periodicitatea de 8 ani pentru contoare de gaz și corectoare, iar în România 
termenul se stabilește de către partenerii de tranzacții comerciale). 

2) propunem includerea în tabel a unei poziții  pentru „dispozitive de 
conversie (calculatoare de debit) conectate la contoarele de gaz cu debit mai 

Nu se acceptă 
Pentru executarea art. 9 din Legea 
metrologiei nr 19/2016, Lista oficială 
a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal, include 
mijloacele de măsurare cu 
caracteristicile tehnice și metrologice 
pentru care  există asigurare 
metrologică în țară.  
Nota de la pct. 5.1.2.1 a fost inclusă în 
scopul asigurării controlului 
metrologic legal al mijloacelor de 
măsurare instalate, inclusiv și la 
conducta de transport gaze naturale 
Iași-Ungheni. Ca urmare, 
verificările/etalonările mijloacelor de 
măsurare, aflate în exploatare, pot fi 
efectuate în alte țări, cu ulterioara 
recunoaștere a acestora de către 
Institutul Național de Metrologie. 
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mare de 2 500 m3/h, respectiv cu diametrul mai mare de Dn 200 mm” cu un 
interval între două verificări metrologice succesive de 8 ani. 

3) pentru contoarele de gaz cu debitul maxim pînă la 2500 m3/h, 
propunem modificarea intervalului maxim admis între două verificări 
metrologice succesive de la 24 luni la 60 luni, prin urmare pct. 5.1.1.1. și pct 
5.1.1.2. să se regăsească în tabel doar într-o singură poziție - „contoare de 
gaz cu debitul maxim până la 2 500 m3/h”. 

4) Pentru „corectoare electronice de volum de gaz” (pct.8.2.3.1. din 
tabel), propunem modificarea intervalului maxim admis între două verificări 
metrologice succesive, de la 24 luni la 60 luni. 

În vederea motivării celor propuse, menționăm că „Vestmoldtransgaz” 
S.R.L., în calitate de Operator licențiat al Sistemului de Transport al gazelor 
naturale,  este proprietar a 10,7 km de conducte magistrale, precum şi 
instalaţii, echipamentele şi dotările aferente acestora, utilizate la presiunea 
de 55 bar, prin care se asigură preluarea gazelor naturale importate din 
România, prin interconexiunea existentă şi transportul acestora în vederea 
livrării către participanţii de pe piaţa gazelor naturale. Stația de Măsurare 
Ungheni este echipată cu 3 linii de măsurare paralele, dotate cu contoare de 
gaz cu ultrasunete tip FlOWSIC și calculatoare de debit FLOW X, care 
asigură măsurarea cantităților de gaze naturale livrate. Fiecare linie conține 
sisteme de măsurare independente, unul de bază și unul de control. 

Atragem atenția, că sistemele de măsurare cu contoare ultrasonice au 
posibilitatea de autodiagnoză continuă, o incertitudine de măsurare ± 0,5 %, 
sunt executate în conformitate cu EC Directive MID 2004/22/EC și dețin 
marcajul de conformitate CE, fiind suficient de exacte pentru îndeplinirea 
obligațiilor contractactelor de transport gaze și acordurilor de interconectare 
și operare cu alți operatori de sistem.  

Reieșind din cele expuse, având vedere prevederile standardului 
European pentru sisteme de măsurare a gazelor SM EN 1776/2016, prin care 
se susține că  prescripțiile prea riguroase pentru exactitate, pot genera costuri 
nejustificate, precum  și cerințele Legii nr.108/2016 cu privire la gazele 
naturale prin care „Vestmoldtransgaz” S.R.L. se obligă să respecte principiul 
desfăşurării activităţilor licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă 
maximă, ne exprimăm votul pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 
1042/2016, cu condiția implementării observațiilor propuse. 

 Dispozitivele de conversie sunt 
prezentate la pct. 8.2.3. din Hotărîrea 
de Guvern 1042/2016 
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”Aquateh” SRL 
Nr. 32/7 din 11.05.2020 

- În pct. 2), lit. b) în proiectului Hotărârii de Guvern, de modificare al 
Hotărârii Guvernului nr. 1042/2016 (în continuare Proiect) se propune de 
completat primul aliniat, după cum urmează: „7. Mijloacele de măsurare pe 
care sînt aplicate marcajele de conformitate CE și marcajul metrologic 
suplimentar, prevăzute în reglementările tehnice menționate în pct. 5, se 
introduc pe piață sau se dau în folosință fără verificări metrologice inițiale, 
cu respectarea intervalului maxim admis între două verificări metrologice 
succesive.” 

Argumentări: pe mijlocul de măsurare poate fi indicat CE M18, 
intervalului maxim admis între două verificări metrologice al mijlocului dat, 
specificat în Tabelul privind Categoriile și sortimentele mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal este de 24 luni. Actuala ediție, 
expusă în Proiect presupune plasarea pe piața a mijloacelor de măsurare fără 
efectuarea verificărilor metrologice periodice. 

Nu se acceptă 
În temeiul pct. 8 din Hotărîrea 
Guvernului nr.1042/2016 Mijloacele 
de măsurare utilizate în domeniul de 
interes public, aflate în exploatare la 
persoane fizice sau juridice, indiferent 
de modalitatea de introducere pe piaţă, 
se supun în mod obligatoriu 
controlului metrologic legal, care, 
conform documentelor normative 
aplicabile, se realizează prin 
următoarele modalităţi:  
1) verificarea metrologică periodică;  
2) verificarea metrologică după 
reparare;  
3) supravegherea în utilizare a 
mijloacelor de măsurare. 

- În pct. d) din Proiect, care prezintă noua ediție a punctului 12, de 
exclus cuvântul „etalonare”. 

Argumentări: Legea metrologiei, stipulează etalonarea ca fiind 
voluntară și nu specifică repetabilitatea acesteia. De asemenea etalonarea nu 
reprezintă o modalitate a controlului metrologic legal, specificate în art. 13, 
alin. (4) al Legii nr. 19/2016 metrologiei. 

Nu se acceptă 
În temeiul alin. (2), art. 12 din Legea 
metrologiei nr.19/2016 măsurările 
oficiale se efectuează, conform 
procedurilor de măsurare legale, de 
către autorități abilitate prin lege cu 
dreptul efectuării acestor măsurări cu 
mijloace de măsurare adecvate şi 
verificate metrologic sau etalonate. 
Aceste măsurări pot fi efectuate și de 
către persoanele juridice desemnate de 
autoritatea centrală de metrologie 
conform prevederilor legii menționate 
supra. 
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- În pct. 5.1.4 al Tabelului din Proiect, mijlocul de măsurare, 
“sistemele de măsurare și înregistrare a cantității produselor petroliere și 
gazelor lichefiate livrate cu amănuntul”, se supune controlului metrologic 
legal prin AM, VI și VP, fapt ce contravine prevederilor Hotărârii de Guvern 
nr. 408/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la 
dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare. 

Nu se acceptă 
În temeiul anexelor nr.3-11 din 
Hotărîrea Guvernului nr.408/2015, 
sistemele de măsurare și înregistrare a 
cantității produselor petroliere și 
gazelor lichefiate livrate cu amănuntul 
nu cad sub incidența acesteia. 

- În Proiect, a fost exclus din Tabelul privind Categoriile și 
sortimentele mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, 
mijlocul de măsurare „Debitmetre pentru fluide” (pct. 5.1.1). Considerăm că 
acest tip de mijloc de măsurare trebuie să se regăsească în Lista oficială a 
mijloacelor de măsurare, deoarece indicațiile acestor mijloace afectează 
interesul economic al posesorilor acestora. De asemenea, aceste mijloace nu 
vor fi luate la evidența de către furnizorul de apă, în lipsa buletinului de 
verificare metrologică. 

În urma celor scrise, LVM în calitate de membru al CNM Vă informează 
că momentan votează CONTRA, pentru punctul I. de pe agenda ședinței 
"Examinarea proiectului hotărârii de Guvern nr. 1042/2016 cu privire la 
aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse 
controlului metrologic legal”. 

Nu se acceptă 
Debitmetrele –traductoarele de debit  
se regăsesc la pozițiile 5.1.7 și 10.4. 

SRL ”AIF Etalon” 
Nr. 306 din 18.05.2020 

Во избежание недоразумений со стороны контролирующих 
органов по оформлению нами свидетельств о поверке на СИ, 
наименования которых нет и Сертификатах об аккредитации и об 
Уполномочивании, предлагаем указать в какой подгруппе из 7 раздела, 
рассмотренного проекта Lista Oficială, указаны метроштоки, поверка 
которых производится в соответствии с нормативным документом 
NML 1-08:2019 ”Tije metrice. Procedura de verificare metrologică”, где 
конкретизировано наименование поверяемых СИ.  

Tijele metrice se regăsesc la poziția  
7.4.1 
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”Tehlab Service” SRL 
Nr. 747 din 19.05.2020 

Se propune modificarea pct. 5.1.3 al tabelului după cum urmează: 
Nr 

poz. 
Categoriile 

MM 
Nr. 
poz. 

Sortimentele 
MM 

Intervalul 
max… 

Modalitatea 
de control... 

5.1.31) Contoare 
de apă 

5.1.3.1. Contoare de apă 
rece și caldă de 
la DN 15 pînă la 

DN 20 

60 VP 

5.1.3.2. Contoare de apă 
rece și caldă de 
la DN 15 pînă la 

DN 200 cu 
ultrasunet 

60 VP 

5.1.3.3. Contoare de apă 
rece și caldă de 
la DN 25 pînă la 

DN 200 

24 VP 

Motivul – în interiorul contoarelor mecanice se depun straturi de calcar, 
rugină și diferite impurități (murdărie, etc.), care influențează semnificativ 
la parametrii de performanță a contoarelor de apă rece și caldă mecanice, 
avînd un diametrul destul de mare, aduc la pierderi esențiale a volumului de 
apă. 

Nu se acceptă 
S-a luat în considerare recomandarea 
expusă de SA ”Termoelectrica” prin 
demersul Nr.79/208 din 13.03.2020 

 
 

 

      Ministru al economiei și infrastructurii                                                                                                         Serghei RAILEAN 
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