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Preambul
Prezentul regulament, parte a seriei RGML, stabileşte modul de desemnare şi cerinţele
privind desemnarea solicitanţilor (persoane juridice ce activează în domeniul metrologiei) pentru
efectuarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale şi desemnarea persoanelor
juridice pentru executarea măsurărilor oficiale.
Regulamentul înlocuieşte Regulamentul General de Metrologie Legală RGML 01:2008 .
Regulamentul conţine următoarele anexe:
Anexa A (normativă) – Forma de prezentare a cererii pentru desemnare
Anexa B (normativă) – Forma de prezentare a certificatului de desemnare pentru verificarea
metrologică a mijloacelor de măsurare legale
Anexa C (normativă) – Forma de prezentare a certificatului de desemnare pentru măsurări
oficiale în domeniile de interes public
Anexa D (normativă) – Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru
verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale
Anexa E (normativă) – Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru
măsurări oficiale
Anexa F (normativă) – Forma de prezentare a Registrului de stat al entităţilor desemnate în
Sistemul naţional de metrologie pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală
Anexa G (normativă) – Forma de prezentare a fişei tehnice a laboratorului
Anexa H (normativă) − Forma de prezentare a raportului de expertiză
Anexa I (informativă)- Traducerea autentică a prezentului regulament de metrologie legală în
limba rusă
Titlul prezentului regulament general de metrologie legală în limba rusă:
Национальная система метрологии. Уполномочивание в Национальной системе по
метрологии
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1 Obiect şi domeniu de aplicare
Prezentul document stabileşte modul de desemnare al entităţilor în cadrul Sistemul Naţional de
Metrologie pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală (verificarea metrologică a mijloacelor
de măsurare legale şi efectuarea măsurărilor oficiale).
2 Referinţe
Legea nr. 647-XIII din 17.11.2007 cu modificările şi completările ulterioare.
3 Generalităţi
3.1 Realizarea politicii unice în ţară în domeniul desemnării este în competenţa Autorităţii
Centrale de Metrologie, organ central de specialitate al administraţiei publice în domeniul
infrastructurii calităţii.
3.2 Desemnarea se efectuează în scopul confirmării oficiale a competenţei solicitantului pentru
efectuarea activităţilor metrologice prevăzute de lege.
3.3 Efectuarea desemnării este direcţionată spre ridicarea nivelului lucrărilor metrologice
executate în scopul protejării cetăţenilor şi economiei naţionale de urmările măsurărilor incorecte.
3.4 În cadrul Sistemului Naţional de Metrologie se desemnează entităţi-persoane juridice cu
sediul în Republica Moldova pentru efectuarea următoarelor activităţi de metrologie legală:
- verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale
- efectuarea măsurărilor oficiale.
4 Termeni şi definiţii
În acest regulament se utilizează termeni şi definiţii din Vocabularul Internaţional al Termenilor
în Metrologia Legală al Organizaţiei Internaţionale de Metrologie Legală şi Vocabularul Internaţional
de metrologie. Concepte fundamentale şi generale şi termeni asociaţi (VIM3) E: 2008.
5 Cerinţe pentru desemnarea entităţilor pentru efectuarea lucrărilor
de metrologie legală
Entităţile care solicită să fie desemnate în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie pentru
efectuarea lucrărilor de metrologie legală (efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare
legale şi/sau pentru efectuarea măsurărilor oficiale) trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) să confirme documental deţinerea сu drept de proprietate, sau cu drept de folosinţă şi posesie
a etaloanelor, instalaţiilor şi mijloacelor de măsurare adecvate domeniului de activitate solicitat;
b) să fie asigurate cu un expert tehnic metrolog pentru activitatea de verificare metrologică a
mijloacelor de măsurare în domeniul de măsurare solicitat pentru desemnare;
c) să demonstreze implementarea şi menţinerea unui sistem de management documentat care
corespunde domeniului solicitat de desemnare;
d) să dispună de încăperi de lucru pentru efectuarea lucrărilor de verificare metrologică a
mijloacelor de măsurare legale şi/sau efectuarea măsurărilor oficiale;
e) să dispună de un fond de documente normative actualizate, care acoperă domeniul solicitat de
desemnare;
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f) să deţină poliţa de asigurare de răspundere civilă;
g) să posede statut de persoană juridică cu sediul în Republica Moldova;
h) să deţină certificat de acreditare eliberat de Organismul Naţional de Acreditare;
i) să dispună de un număr suficient de verificatori metrologi care să deţină studiile tеhnice
superioare, instruirile, aptitudinile şi experienţa necesară pentru efectuarea verificării metrologice a
mijloacelor de măsurare.
6 Desemnarea / redesemnarea entităţilor pentru efectuarea lucrărilor de metrologie
legală
6.1 În scopul desemnării la competenţă tehnică pentru efectuarea lucrărilor de verificare
metrologică a mijloacelor de măsurare legale, sau pentru efectuarea măsurărilor oficiale în
domeniile de interes public, după caz, solicitantul prezintă la Autoritatea Centrală de Metrologie o
cerere (forma de prezentare a cererii, conform anexei A) la care anexează:
- copiile documentelor de fondare (certificatului de înregistrare în Republica Moldova,
extrasul din actul constitutiv în care este menţionată activitatea de metrologie legală solicitată);
- copia manualului calităţii;
- copia fişei tehnice a entităţii ce solicită efectuarea lucrărilor de metrologie legală conform
Anexei G;
- copia poliţei de asigurare de răspundere civilă;
- copia certificatului de acreditare.
6.2 Documentele prezentate se supun expertizei de către Autoritatea Centrală de Metrologie în
scopul determinării corespunderii acestora criteriilor menţionate în capitolul 5 şi stabilirii domeniului
de desemnare. Termenul de executare a expertizei – 10 zile.
6.3 În baza expertizei documentelor prezentate, Autoritatea Centrală de Metrologie emite
raportul de expertiză (Anexa H) cu privire la desemnarea/ redesemnarea sau extinderea / reducerea
domeniului de desemnare solicitat pentru activitatea solicitată ( verificare metrologică a MML şi
/sau efectuarea măsurărilor oficiale în domeniile de interes public, conform solicitării).
6.4 Decizia referitor la desemnare/ redesemnare sau extinderea/ reducerea domeniului de
desemnare a activităţii solicitate ţine de Autoritatea Centrală de Metrologie la recomandarea
Consiliului Naţional de Metrologie şi se ia în termen de 30 de zile de la depunerea cererii cu anexele
menţionate.
6.5 În cazul rezultatelor pozitive Autoritatea Centrală de Metrologie emite ordin privind
desemnarea / redesemnarea sau extinderea / reducerea domeniului de desemnare a activităţii
solicitate şi îi eliberează solicitantului certificatul de desemnare, cu anexele respective, sau în
cazul extinderii-reducerii domeniului de desemnare se eliberează o altă anexă. .
6.6 Certificatul de desemnare este însoţit de anexa cu domeniul de desemnare. Forma de
prezentare a certificatului de desemnare:
- pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale, conform anexei B;
- pentru măsurări oficiale în domenii de interes public, conform anexei C.
Forma de prezentare a domeniului de desemnare:
- pentru verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale, conform anexei D;
- pentru măsurări oficiale în domenii de interes public, conform anexei E .
6.7 Certificatul de desemnare se eliberează pe un termen nu mai mare de termenul de
valabilitate al certificatului de acreditare.
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6.8
În cazul deciziei negative, Autoritatea Centrală de Metrologie informează în scris
solicitantul despre decizia respectivă nu mai tîrziu de 30 de zile de la data depunerii cererii, cu
motivarea refuzului de desemnare.
6.9 Extinderea domeniului de desemnarea a solicitantului.
6.9.1 Solicitantul desemnat poate să solicite extinderea domeniului de desemnare, înaintând
Autorităţii Centrale de Metrologie o cerere însoţită de următoarele documente:
- domeniul suplimentar de desemnare (conform Anexei E);
- supliment la Fişa tehnică (conform Anexei G).
- Anexa cu domeniul de acreditare extins.
Desemnarea pentru un domeniu solicitat suplimentar se efectuează conform prevederilor pct.
6.2-6.5, după un program complet.
6.9.2 În cazul recomandărilor pozitive ale Consiliului Naţional de Metrologie, Autoritatea
Centrală de Metrologie emite ordin referitor la extinderea domeniului de desemnare şi eliberează o
anexă suplimentară la certificatul de desemnare prin care se confirmă extinderea domeniului de
desemnare. Termenul de valabilitate a domeniului extins în domeniul de desemnare este identic cu
termenul de valabilitate a certificatului de desemnare.
6.10 Redesemnarea (prelungirea) desemnării .
6.10.1 Pentru prelungire, cu trei luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a
certificatului de desemnare, solicitantul înaintează Autorităţii Centrale de Metrologie cererea la
care, în cazul că au intervenit modificări în domeniul de activitate din momentul desemnării
precedente, anexează dosarul cu documentele menţionate în pct.6.1.
6.10.2 Pentru prelungirea desemnării solicitantul prezintă certificatul de acreditare valabil în
termen eliberat de către Organismul Naţional de Acreditare .
6.10.3 Autoritatea Centrală de Metrologie efectuează prelungirea desemnării, prin eliberarea
unui nou certificat de desemnare solicitantului conform prevederilor pct. 6.2-6.5, după un program
complet,, efectuând expertiza documentelor prezentate şi examinînd rezultatele supravegherii
entităţilor desemnate pentru activitatea de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legale,
sau pentru activitatea de efectuare a măsurărilor oficiale.
6.10.4 Pentru menţinerea certificatului de desemnare entitatea trebuie să respecte următoarele
cerinţe:
- să menţină îndeplinirea cerinţelor care au stat la baza acordării certificatului de desemnare;
- să emită documentele specifice verificării metrologice: buletine de verificare metrologică
în conformitate cu reglementările de metrologie legală;
- să întocmească următoarele documente de evidenţă privind mijloacele de măsurare
verificate metrologic: fişa de monitorizare şi registru de evidenţă, care să conţină cel puţin
denumirea mijlocului de măsurare, tipul, producătorul, precum şi deţinătorul acestui mijloc de
măsurare, seria, numărul şi data buletinului de verificare metrologică;
- să aplice marcaje de verificare metrologică în conformitate cu prevederile legale, de către
verificatori metrologi atestaţi, în modul stabilit conform prevederilor Sistemului Naţional de
Metrologie;
- să confirme corectitudinea măsurărilor efectuate prin participarea la intercomparări şi
prezentarea la necesitate a rezultatelor obţinute.
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6.10.5 Reclamaţiile referitor la desemnarea entităţilor pentru activitatea de metrologie legală se
depun către Autoritatea Centrală de Metrologie, care le supune examinării în termen de 30 de zile de
la data înregistrării acestora .
Rezultatul examinării reclamaţiei se aduce la cunoştinţă reclamantului în scris.
7 Modul de înregistrare, suspendare sau retragere a certificatelor

de desemnare

7.1 Înregistrarea entităţilor desemnate se efectuează în „Registrul de stat al entităţilor desemnate
în SNM pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală” („Registrul...”) în baza deciziei
Autorităţii Centrale de Metrologie.
7.2 În decursul a cel mult 5 zile din ziua adoptării deciziei de desemnare se efectuează
înregistrarea în „Registrul...”, forma căruia este conform anexei F.
7.3 Fiecărei entităţi desemnate i se atribuie indicativul, care constă din abrevierea SNM MD
(Sistemul Naţional de Metrologie, Moldova), interval, urmat de numărul curent de înregistrare din trei
cifre, bară, numărul dosarului din trei cifre, două puncte şi anul desemnării entităţii.
EXEMPLU
SNM MD XXX/XXX: 2009
7.4 Restrîngerea domeniului de desemnare
Autoritatea Centrală de Metrologie restrînge activităţile desfăşurate şi/sau domeniul de
desemnare.
Drept temei pentru restrăngerea activităţile desfăşurate şi/sau domeniul de desemnare
serveşte:
-cererea titularului certificatului de desemnare referitor la restrîngere
- constatările Agenţiei Protecţiei Consumatorilor de neconformităţi cerinţelor şi regulilor
Sistemului Naţional de Metrologie care afectează parţial activitatea şi a nerezolvării acestora, cum ar
fi utilizarea la verificarea metrologică a unui sortiment de etaloane la care nu este asigurată
trasabilitatea, nerespectarea limitelor sau condiţiilor desemnării..
Titularul certificatului de desemnare elaborează şi coordonează cu Autoritatea Centrală de
Metrologie, măsuri corective precum şi termenul de realizare a măsurilor corective.
Restrîngerea activităţilor desfăşurate şi/sau domeniului de desemnare se efectuează prin emiterea de
către Autoritatea Centrală de Metrologie a unui noi anexe la Certificatul de desemnare cu domeniul
nou de desemnare.
7.5 Suspendarea valabilităţii certificatului de desemnare, sau retragerea certificatului de
desemnare se efectuează de către Autоritatea Centrală de Metrologie în conformitate cu prevederile
Legii nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de
întreprinzător, prin emiterea ordinului în baza hotărîrei instaţei de judecată.
7.6 Drept temei pentru suspendarea valabilităţii certificatului de desemnare serveşte:
- cererea titularului certificatului de desemnare privind suspendarea acestuia ca urmare a unor
schimbări în competenţa titularului certificatului de desemnare;
- constatările Agenţiei Protecţiei Consumatorilor referitor la încălcarea de către titularul
certificatului de desemnare a cerinţelor şi regulilor Sistemului Naţional de Metrologie în baza cărora
a fost acordată desemnarea, precum şi depistarea de neconformităţi care afectează integral
desemnarea cum ar fi: nerespectarea prevederilor din documentaţia sistemului calităţii declarat,
nerespectarea condiţiilor de mediu, întocmirea incorectă a documentelor de evidenţă pentru mijloacele
de măsurare verificate metrologic sau măsurări oficiale efectuate;
-neînlăturarea de către titularul certificatului de desemnare a neconformităţilor în termen de 30
zile;
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-suspendarea certificatului de acreditare.
7.7 În cazul înlăturării în termen de 30 zile a neconformităţilor depistate, suspendarea poate fi
ridicată (retrasă). Suspendarea certificatului se consideră ridicată după adoptarea deciziei
corespunzătoare de către instanţa de judecată, fapt despre care Autoritatea Centrală de Metrologie
informează în scris titularul certificatului de desemnare, nu mai tîrziu de 3 zile din ziua primirii de
către Autoritatea Centrală de Metrologie a acestei decizii şi publicarea informaţiei despre acest fapt
pe pagina WEB a Ministerului Economiei.
7.8. În cazul în care suspendarea nu a fost ridicată în termen de 30 de zile, Autoritatea Centrală
de Metrologie informează instaţa de judecată în scopul emiterii hotărîrei judecătoreşti pentru
retragerea certificatului de desemnare.
7.9 Suspendarea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executarii activităţilor
metrologice indicate în domeniul de desemnare pe perioada de suspendare.
7.10 Drept temei pentru retragerea certificatului de desemnare serveşte:
-cererea titularului certificatului de desemnare privind retragerea acestuia ca urmare a unor
schimbări în competenţile titularului certificatului de acreditare sau orice alte motive pertinente;
-încheierea activităţii titularului certificatului de desemnare;
-titularul certificatului de desemnare şi-a suspendat activitatea pentru o perioada ce depăşeşte 30
zile confirmate printr-un act legal;
-nesoluţionarea de către titularul certificatului de desemnare în termenul stabilit a
neconformităţilor ce au adus la suspendarea desemnării;
-încălcarile costatate de către Agenţiei Protecţiei Consumatorilor a cerinţelor şi regulilor ale
Sistemului Naţional de Metrologie stabilite în baza cărora a fost acordată desemnarea;
-retragerea certificatului de acreditare;
- decizia de radiere a titularului certificatului de desemnare din Registrul de stat al persoanelor
juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali ;
- depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente ;
- constatarea transmiterii certificatului de desemnare sau a copiei de pe el către o alta persoană
pentru a desfăşura genul de activitate respectiv.
7.11 Retragerea certificatului de desemnare are drept urmare încetarea executării lucrărilor de
metrologie legală indicate în domeniul de desemnare.
7.12 În cazul adoptării deciziei privind retragerea, extinderea sau limitarea domeniului de
desemnare a entităţii desemnate, în termen de 3 zile, în „Registrul ...” se întroduc modificările
respective.
7.13 Indicativul entităţii desemnate excluse din „Registrul ...” nu se atribuie altor entităţi
desemnate .
7.14 Setul de documente al entităţii desemnate, excluse din „Registrul...” trebuie sa fie păstrat
în arhiva „ Registrului” în decurs de cinci ani.
7.15 Titularul certificatului de desemnare este obligat în termen de 10 zile lucrătoare de la data
comunicării deciziei de retragere a certificatului de desemnare, să depună la Autoritatea Centrală de
Metrologieoriginalul, certificatul de desemnare .

5

RGML 01:2012
8 Supravegherea entităţilor desemnate
Controlul respectării cerinţelor şi regulilor Sistemului Naţional de Metrologie, a condiţiilor de
desfăşurare a activităţilor metrologice se efectuează de către Agenţia pentru protecţia consumatorilor
(APC), pe parcursul întregii perioade de valabilitate a certificatului de desemnare în procesul
evaluării periodice a titularilor certificatelor cu prezentarea informaţiei (copia actelor de control)
referitor la rezultatele controalelor către Autoritatea Centrală de Metrologie.
9 Prevederi finale
Pentru desfăşurarea legală a activităţilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare
legale, sau a activităţii de măsurări oficiale entităţile trebuie sa deţină certificate de desemnare
eliberate de Autoritatea Centrală de Metrologie.
9.1 Entităţile care deţin certificate de desemnare au dreptul să facă referinţă la acestea în
documentele şi publicaţiile sale.
9.2 Entităţile comunică Autorităţii Centrale de Metrologie, în termen de 15 zile
calendaristice, orice modificări ale condiţiilor pe baza cărora au fost acordate certificatele de
desemnare.
9.3 Autoritatea Centrală de Metrologie nu îşi asumă responsabilitatea pentru documentele
care nu respectă cerinţele legale, eliberate de entităţile desemnate, responsabilitatea revenind în
întregime acestora. Documentele emise în astfel de situaţii se anulează conform condiţiilor legii de
către entitatea emitentă, iar originalele documentelor documentele emise se prezintă la Autoritatea
Centrală de Metrologie.
9.4 Autoritatea Centrală de Metrologie asigură transparenţa activităţilor entităţilor desemnate
în domeniul metrologiei legale prin:
- actualizarea trimestrială a listei entităţilor desemnate şi plasarea acestei informaţii pe
pagina web a Ministerului Economiei;
- anual, prezentarea spre publicare a listei entităţilor desemnate în publicaţia periodică
revista „Metrologie”.
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Anexa A
(normativă)
Forma de prezentare a cererii pentru desemnare
Conducătorului
(denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie
(prenumele, numele)
(adresa)

CERERE
Prin prezenta, solicităm desemnarea
(denumirea solicitantului şi a organizaţiei, din componenţa
căreia face parte)

în Sistemul Naţional de Metrologie şi eliberarea certificatului de desemnare pentru
(denumirea genului de activitate)

Prin prezenta, declar pe propria răspundere că documentele anexate la prezenta cerere sînt
copii conforme cu originalul său.
Anexă:
setul de documente prezentate pentru desemnare conform RGML 01:2012, punctul 6.1.
- copiile documentelor de fondare (certificatului de înregistrare în Republica Moldova,
extrasul din actul constitutiv în care este menţionată activitatea de metrologie legală
solicitată);
- copia manualului calităţii;
- copia fişei tehnice a entităţii ce solicită efectuarea lucrărilor de metrologie legală conform
Anexei G;
- copia poliţei de asigurare de răspundere civilă;
- copia certificatului de acreditare;

Conducătorul organizaţiei solicitante
(semnătura)

L.Ş.
7

Data

“

(prenumele, numele)

”
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Anexa B
(normativă)
Forma de prezentare a certificatului de desemnare
pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale
Stema de Stat
a Republicii Moldova

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
(denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie)

CERTIFICAT
DE DESEMNARE
Data înregistrării “
Valabil pînă la “

Nr.

”
”

20_
20_

Prezentul certificat confirmă faptul că
(denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte, adresa)

este DESEMNAT în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie conform
(indicativul documentului normativ)

pentru efectuarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale utilizate în domeniile de
interes public.
Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat pe

foi

şi

este

parte integrantă a prezentului certificat.
Controlul metrologic legal se va efectua cu periodicitatea de 1 (un) an.

Conducătorul
Autorităţii Centrale de Metrologie
(semnătura)

L.Ş.

Data

(prenumele, numele)

“

”
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Anexa C
(normativă)
Forma de prezentare a certificatului de desemnare
pentru măsurări oficiale în domeniile de interes public
Stema de Stat
a Republicii Moldova

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
(denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie)

CERTIFICAT
DE DESEMNARE
Data înregistrării “
Valabil pînă la “

Nr.

”
”

20_
20_

Prezentul certificat confirmă faptul că
(denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte, adresa)

este DESEMNAT în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie conform
(indicativul documentului normativ)

pentru efectuarea măsurărilor oficiale în domeniile de interes public.
Domeniul de desemnare este definit în anexa la prezentul certificat pe
parte integrantă a prezentului certificat.
Controlul metrologic legal se va efectua cu periodicitatea de 1 (un) an.

Conducătorul
Autorităţii Centrale de Metrologie
(semnătura)

L.Ş.

9

Data

(prenumele, numele)

“

”

foi

şi

este

RGML 01:2012
Anexa D
(normativă)
Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare pentru
verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale
Anexă
la certificatul de desemnare
nr. ________ din “_____” ___________ 200

DOMENIUL DE DESEMNARE
(denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte)
(adresa sediului)

Nr.
crt.

Tipul de
verificare
metrologică
01 iniţială
02 periodică

Denumirea,
tipul
mijlocului de
măsurare

2

3

1

Caracteristici metrologice
Interval de
măsurare

Clasa, ordinul, valoarea
diviziunii, incertitudinea
şi/sau eroarea

4

5

Note

6

NOTĂ – Pe fiecare foaie a prezentei anexe se aplică ştampila Autorităţii Centrale de Metrologie.

Conducătorul
Autorităţii Centrale de Metrologie
(semnătura)

L.Ş.

Data

(prenumele, numele)

“

”

10

RGML 01:2012
Anexa E
(normativă)
Forma de prezentare a anexei la certificatul de desemnare
pentru efectuarea măsurări lor oficiale
Anexă
la certificatul de desemnare
nr. ________ din “_____” ___________ 200

DOMENIUL DE DESEMNARE
(denumirea entităţii şi a organizaţiei, din componenţa căreia face parte)
(adresa sediului)

Nr.
crt.

Domeniul de
interes public

Denumirea măsurării
oficiale

Documentul normativ conform
căruia se execută măsurarea
oficială

1

2

3

4

Note
5

NOTĂ – Pe fiecare foaie a prezentei anexe se aplică ştampila Autorităţii Centrale de Metrologie.

Conducătorul
Autorităţii Centrale de Metrologie
(semnătura)

L.Ş.

11

Data

(prenumele, numele)

“

”

Indicativul entităţii
desemnate

4
5
7
8
9
10

Anexa F
(normativă)

Forma de prezentare a Registrului de stat
al entităţilor desemnate în Sistemul naţional de metrologie
pentru efectuarea activităţilor de metrologie legală

Note

6

Termenul de
valabilitate a
certificatului de
desemnare

de extindere sau
limitare a
domeniului de
desemnare

Domeniul
de desemnare

3

de excludere
din „Registrul...”

Adresa, tel./fax

2

de includere
în „Registrul...”

Denumirea entităţii
desemnate

1

RGML 01:2008

12
Nr.crt
Numărul şi data ordinului Autorităţii
Centrale de Metrologie, numărul punctului

RGML 01:2008
Anexa G
(normativă)
Forma de prezentare a fişei tehnice a entităţii ce solicită desemnarea pentru activitatea de
verificare metrologică a mijloacelor de măsurare, sau pentru activitatea de efectuare a
măsurărilor oficiale

(denumirea entităţii)

APROB
Conducătorul
(denumirea entităţii )

L.Ş .
(semnătura)

FIŞA TEHNICĂ

(denumirea solicitantului)

13
(anul)

(prenumele, numele)

Forma G.1
- Denumirea şi adresa entităţii ce solicită desemnarea pentru activitatea de verificare metrologică
a mijloacelor de măsurare legale, sau pentru activitatea de măsurări oficiale.
- Prenumele, numele, funcţia, telefonul conducătorului organizaţiei şi conducătorului
laboratorului.
Forma G.2
a) Lista mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice a mijloacelor de măsurare şi
etaloanelor de lucru sau mijloacelor de măsurare utilizate pentru verificarea metrologică a mijloacelor
de măsurare legale

4

6

Clasa, ordinul,
valoarea diviziunii
incertitudinea şi/sau
eroarea

5

Caracteristici
metrologice
Intervalul de măsurare

Denumirea, tipul etaloanelor de
lucru şi/sau mijloacelor de
măsurare legale

3

Clasa, ordinul,
valoarea diviziunii
incertitudinea şi/sau
eroarea

2

Etaloanele de lucru sau mijloacele de
măsurare utilizate pentru efectuarea
verificării metrologice a mijloacelor
de măsurare legale

Caracteristici
metrologice

Intervalul de
măsurare

Tipul de verificare metrologică
(iniţială,periodică)

1

Denumirea, tipul mijloacelor de
măsurare

.Nr.crt.

Mijloacele de măsurare supuse verificării
metrologice

7

8

b) Lista măsurărilor oficiale şi ale mijloacelor de măsurare utilizate în procesul măsurărilor oficiale
Măsurarea oficială

Nr.crt.

Denumirea
măsurării oficiale

1

2

Mijloacele de măsurare utilizate

Parametrii supuşi Denumirea,
măsurărilor
tipul
mijloacelor de
măsurare

3

4

Caracteristici metrologice

Intervalul de Clasa, ordinul,
măsurare
valoarea
diviziunii
incertitudinea
şi/sau eroarea
5
6

31

Forma G.3

3

4

5

Categoriile mijloacelor
de măsurare supuse
verificării metrologice,
sau categoriile
măsurărilor oficiale

2

De către cine este
atestat în calitate de
verificator, data şi nr.
raportului de atestare

1

Stagiul de muncă în
domeniul metrologiei

Prenumele
numele
Funcţia

Nr.crt

Studiile, inclusiv
cursuri de perfecţionare

Lista nominală a personalului care efectuează verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare
legale, sau efectuează măsurări oficiale.

6

Note

7

8

Forma G.4
Lista încăperilor destinate verificării metrologice a mijloacelor de măsurare legale

1

2

3

5

6

7

8

9

10

Note

Condiţii de primire şi
păstrare a mijloacelor de
măsurare

Dotarea cu utilaje
speciale(de ventilaţie
protecţie contra
perturbaţiilor etc.)

de perturbaţii

de impurificare cu
gaze

Iluminarea locurilor de
muncă
4

de zgomot

Nivelul

Temperatura şi umiditatea

Suprafaţa, m2

Denumirea încăperii

Specială sau adaptată

a)

11

b) Pentru activitatea de măsurări oficiale Forma G 4 nu se completează
Forma G.5
a) Lista documentelor normative care reglementează procedurile de verificare metrologică a
mijloacelor de măsurare legale
Nr. crt.

1

Denumirea mijloacelor de măsurare
supuse verificării metrologice a
mijloacelor de măsurare legale

Indicativul

Denumirea

2

3

4

Documentul normativ

b) Lista documentelor normative care reglementează procedurile măsurărilor oficiale
Nr. crt.
1
32

Denumirea măsurării oficiale
2

Documentul normativ
Indicativul

Denumirea

3

4

Anexa H
(normativă)
Forma de prezentare a raportului de expertiză
(denumirea Autorităţii Centrale de Metrologie)

RAPORT DE EXPERTIZĂ
a laboratorului de verificări metrologice a mijloacelor de măsurare legale,
sau de efectuarea măsurărilor oficiale
nr.
din ”
”
(denumirea solicitantului)

(denumirea organizaţiei în cadrul căreia activează)
(conducătorul organizaţiei,
(prenumele, numele,
adresa organizaţiei)

În baza
( Certificatul de acreditare, numărul şi data emiterii)

În scopul desemnării pentru activitatea de metrologie legală(verificarea metrologică a mijloacelor de
măsurare legale , sau efectuarea măsurarilor oficiale), s-a efectuat examinarea setului de documente
prezentat de solicitant.
În procesul examinării s-a constatat (conţinutul se expune în următoarea ordine):
a) actele de activitate (certificatul de înregistrare în Republica Moldova, extrasul din actul
constitutiv);
b) dotarea cu etaloane, instalaţii, utilaje şi alte mijloace de măsurare;
c) asigurarea cu documente normative şi metodico organizatorice;
d) caracterizarea personalului (calificarea, perfecţionarea, experienţa în domeniul verificărilor
metrologice a mijloacelor de măsurare legale, sau în domeniul efectuării măsurărilor oficiale );
e) caracterizarea încăperilor şi a mediului înconjurător (cu excepţia activităţii de efectuare a
măsurărilor oficiale);
f) funcţionarea sistemului de management;
g) înregistrarea rezultatelor verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare legale, sau a
măsurărilor oficiale (ce documente se utilizează şi în ce documente ele sunt reglementate);
h) informaţia privind rezultatele inspecţiei activităţii solicitantului în perioada valabilităţii
desemnării precedente, dacă este cazul;
i) neconformităţile depistate (existenţa sau lipsa neconformităţilor trebuie menţionată în mod
obligatoriu).
Concluzie
(oportunitatea acordării desemnării solicitantului,
domeniul de desemnare, se admite trimiterea la anexă)

Expertul SNM
(semnătura)

(prenumele, numele)

(semnătura)

(prenumele, numele)

De raport a luat cunoştinţă

33

1 Regulamentul a fost elaborat de Ministerul Economiei

2 Modificări după publicare:
Indicativul modificării

34

Buletinul de standardizare
nr./an

Punctele modificate

