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Fişa actului juridic

Republica Moldova
DEPARTAMENTUL STANDARDIZARE SI METROLOGIE
HOTĂRÎRE Nr. 1445
din 04.01.2004
referitor la aprobarea Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare
supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 2004
Publicat : 27.02.2004 în Monitorul Oficial Nr. 35-38
27.02.2004

art Nr : 81

Data intrarii in vigoare :

MODIFICAT
OME114 din 31.05.10, MO103-104/22.06.10 art.372; în vigoare 22.06.10
În scopul asigurării exactităţii şi uniformităţii măsurărilor, armonizării Sistemului Naţional de
Metrologie la cerinţele stipulate în Directiva Europeană pentru mijloacele de măsurare, Noua
Abordare, precum şi al protejării persoanelor juridice şi fizice împotriva efectelor negative ale unor
măsurări incorecte şi false, Departamentul Standardizare şi Metrologie, ca Organism Naţional de
Metrologie, emite următoarea
H O T Ă R Î R E:
1. A aproba "Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului
metrologic al statului L.O.-2004", cuprinsă în anexă, care este parte integrantă a prezentei hotărîri.
2. Inspectoratul Principal de Stat din cadrul Departamentului Standardizare şi Metrologie precum
şi întreprinderile de stat din subordine, în limita competenţelor lor vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărîri.
3. Prezenta hotărîre va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
4. Din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă "Lista Oficială a mijloacelor de
măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului în Republica Moldova" aprobată
prin Hotărîrea Departamentului Standardizare şi Metrologie nr. 967 - M din 31 iulie 2001 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 10 august 2001, nr. 94-96 , art. 247).
Directorul general al
Departamentului Standardizare
http://lex.justice.md/document_rom.php?id=786B5AEE:8D1A949D

1/3

30.7.2014

lex.justice.md/document_rom.php?id=786B5AEE:8D1A949D

şi Metrologie

Sergiu BABAN

Chişinău, 4 ianuarie 2004.
Nr. 1445-M.
Aprobată prin Hotărîrea
Departamentului
Standardizare şi Metrologie
nr. 1445-M din 4.01.2004,
completată prin Hotărîrea Serviciului
Standardizare şi Metrologie nr. 2151-M
din 1.08.2007 şi modificată prin
Ordinul Ministerului Economiei
nr. 114 din 31.05.2010
LISTA OFICIALĂ
A MIJLOACELOR DE MĂSURARE SUPUSE
CONTROLULUI METROLOGIC LEGAL
PREAMBUL
1. Prezenta Listă oficială stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 647XIII din 17 noiembrie 1995, sortimentul mijloacelor de măsurare legale (MML), utilajul de încercări
supuse controlului metrologic legal aplicabil acestora, modalităţile de control metrologic legal şi
intervalele maxime admise între două verificări, atestări succesive.
Modalităţile de control metrologic legal, aplicabile mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu
controlului metrologic legal, sînt:
AM – aprobare de model;
VI – verificare metrologică iniţială;
VP – verificare metrologică periodică.
Modalitatea de control metrologic legal, aplicabilă utilajului de încercări supus obligatoriu controlului
metrologic legal, este atestarea metrologică – AT .
2. Instalaţiile etalon pentru verificarea MML (inclusiv etaloanele încorporate) se supun etalonării la
un interval de maximum 24 luni.
Etaloanele utilizate la transmiterea unităţii de măsură către MML prin verificare metrologică sînt
supuse etalonării la un interval de maximum 12 luni, cu excepţia celor indicate mai jos:
- Greutăţi etalon clasa E2, traductoare
de temperatură etalon, manometre
cu piston şi greutăţi, micromanometre
cu lichid etalon
- 24 luni
- Balanţe de cereale etalon 1 L,
set de filtre etalon de factor spectral
de transmisie, prisme etalon pentru
verificarea refractometrelor
- 36 luni
- Plăci etalon pentru
polarizarea luminii
- 48 luni
- Transformatoare de măsură
de curent şi tensiune etalon
- 60 luni
3. Prima etalonare a unui mijloc de măsurare etalon va fi însoţită, în mod obligatoriu, de
aprobarea lui ca etalon.
4. Se supun controlului metrologic legal MML, utilajul de încercări de toate tipurile, care sînt înscrise
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în prezenta lista oficială şi utilizate pentru măsurări în următoarele domenii de interes public:
a) sănătatea şi siguranţa populaţiei;
b) ordinea publică;
c) protecţia mediului;
d) protecţia drepturilor consumatorilor;
e) perceperea taxelor şi impozitelor;
f) tranzacţiile şi operaţiunile comerciale;
g) controlul calităţii produselor, proceselor şi serviciilor;
h) asigurarea securităţii şi apărării naţionale;
i) alte domenii de interes public, stabilite de Guvern, unde măsurările sau rezultatele incorecte ale
măsurărilor pot afecta direct sau indirect viaţa oamenilor sau interesele persoanelor fizice şi/sau
juridice.
5. Fiecare MML şi utilaj de încercări se supun modalităţilor de control metrologic legal prevăzute în
punctul 1 şi specificat în coloana 5 a Tabelului expus mai jos. Intervalele maxime de timp admise între
două verificări metrologice/atestări succesive sînt prevăzute în coloana 3 a Tabelului ce urmează.
tabel
[Anexa în redacţia OME114 din 31.05.10, MO103-104/22.06.10 art.372; în vigoare
22.06.10]
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