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I. OBIECT ȘI DOMENIU DE APLICARE 

1. Prezenta procedură stabileşte modul de efectuare a controlului privind 

cantitatea și calitatea produselor petroliere livrate consumatorilor la staţiile de 

alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate. 

2. Procedura stabilește pașii necesari pentru efectuarea controlului precum și 

descrierea utilajului utilizat în cadrul acestuia. 

3. Procedura se aplică de către inspectorii Agenției pentru Protecția 

Consumatorilor și Supravegherea Pieței, care efectuează controale planificate și 

inopinate pe piață, în scopul efectuării corectitudinii livrării combustibilului 

consumatorilor la stațiile de alimentare cu produse petroliere și gaze lichefiate. 

 

II. REFERINȚE 

 

- Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016; 

- Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003; 

- Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător; 

- Legea privind piața produselor petroliere nr. 461 din 30.07.2001; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea 

Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem 

automatizat, a produselor petroliere identificate; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1117 din 22.08.2002 despre aprobarea 

Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1089 din 18.12.2017 cu privire la organizarea și 

funcționarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea 

Pieței; 

- NML R117-1:2009 Sisteme dinamice de măsurare pentru lichide altele decît 

apa. Partea I. Cerinţe metrologice şi tehnice; 

- NML 3-06:2016 Sisteme de măsurare și înregistrare a cantității produselor 

petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Cerințe tehnice și 

metrologice. Procedura de verificare metrologică”. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei 

Oficiale a mijloacelor de măsurare și a măsurărilor supuse controlului 

metrologic legal; 

- Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 Reglementare tehnică privind 

punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare. 

 

 



 

 

III. TERMINOLOGIE 

4. Pentru a interpreta corect prezenta procedură se aplică termenii conform 

Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 și NML 3-06:2016 cu următoarele 

completări: 

control metrologic legal – ansamblu de activități de metrologie legală, care 

include controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare, măsurilor, 

produselor preambalate, sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, precum și 

supravegherea metrologică și expertiza metrologică; 

control planificat – control efectuat conform planului anual al controalelor, în 

baza analizei şi evaluării conform criteriilor de risc; 

control inopinat – control care nu este inclus în planul anual al controalelor şi 

care se efectuează cu scopul verificării respectării cerinţelor stabilite de legislaţie; 

laboratorul de cercetări științifice și încercări reactivi de produse petroliere –  

participant la piața produselor petroliere – importatorul, transportatorul, 

depozitarul, vânzătorul cu amănuntul și consumatorul de produse petroliere; 

vânzătorul cu amănuntul – agent economic care comercializează cu amănuntul 

produse petroliere; 

produse petroliere – petrolul și derivatele lui: benzina, motorina, kerosenul, 

gazul lampant, petrolul turboreactor, combustibil pentru cuptoare, gazele lichefiate, 

păcura, uleiurile și lubrifianții; 

produse petroliere principale – benzina și motorina; 

depozit petrolier – depozit destinat depozitării și păstrării produselor petroliere; 

 

IV. GENERALITĂŢI 

 

5. Conform Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 mijloacele de măsurare 

utilizate în domeniul de interes public, protecţia drepturilor consumatorilor și 

corectitudinea tranzacțiilor comerciale, se supun controlului metrologic legal. 

6. Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1117 din 22.08.2002 

“Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere” lichefiate 

se efectuează doar prin dispozitiv de alimentare utilat cu aparate de casă şi control 

cu memorie fiscală, conectat la distribuitor şi cu eliberarea obligatorie către 

cumpărător a bonului de casă (sistemul de măsurare şi înregistrare a cantității 

produselor petroliere şi gazelor lichefiate). 

7. Sistemele de măsurare şi înregistrare a cantității produselor petroliere şi 

gazelor lichefiate (în continuare SMÎ PP şi GL), distribuitoarele de produse 

petroliere şi gaze lichefiate, precum și distribuitoarele de gaze comprimate sunt 

incluse în „Lista oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse 



 

 

controlului metrologic legal” aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 

13.09.2016, se supun supravegherii și controlului metrologic legal.  

8. Măsurarea pentru controlul corectitudinii livrării produselor petroliere 

consumatorilor la staţiile de alimentare cu produse petroliere şi gaze lichefiate se 

efectuează de către inspectorii Direcţiei control metrologic din cadrul Agenţiei 

pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței (în continuare Agenției) în 

prezenţa reprezentantului agentului economic. 

Agenţia este organul de control metrologic legal, în numele statului, şi este 

subordonată autorităţii centrale de metrologie. Agenţia efectuează, fără a percepe 

plată, controlul calităţii produselor petroliere, supravegherea şi controlul 

metrologic legal al respectării de către persoanele juridice şi fizice a prevederilor 

actelor normative în domeniul metrologiei legale. 

 

V. CERINȚE FAȚĂ DE MIJLOACELE DE MĂSURARE, CONDIȚIILE 

DE MĂSURARE 

 

9. La efectuarea măsurărilor oficiale pentru controlul corectitudinii livrării 

produselor petroliere consumatorilor la staţiile de alimentare cu produse petroliere 

şi gaze lichefiate sunt utilizate măsuri de volum metalice de ordinul II cu 

capacitatea 2, 5, 10, 20, 50 litri cu eroarea maximă admisibilă conform cerințelor 

NML 3-06:2016. 

10. Măsurile de volum metalice de ordinul II utilizate în cadrul măsurărilor 

necesită a fi legalizate în modul stabilit. 

 

11. Se admite de a efectua măsurările pentru controlul corectitudinii livrării 

produselor petroliere consumatorilor la staţiile de alimentare cu produse petroliere 

şi gaze lichefiate cu ajutorul măsurilor de volum metalice de ordinul II, care sunt în 

proprietatea agentului economic şi care în cadrul controlului metrologic legal au 

fost constatate legale şi adecvate. 

 

 

12. La efectuarea măsurărilor pentru controlul corectitudinii livrării produselor 

petroliere consumatorilor la staţiile de alimentare cu produse petroliere şi gaze 

lichefiate, la temperaturi distincte de cele normale, se iau în consideraţie 

modificările prevăzute în documentele normative pentru sistemele de măsurare şi 



 

 

înregistrare a produselor petroliere livrate cu amănuntul instalate la staţiile de 

alimentare cu produse petroliere. 

 

13. Eroarea distribuitoarelor de produse petroliere se determină cu ajutorul 

metodei volumetrice prin compararea directă a dozelor livrate cu indicaţiile 

măsurii metalice de volum. 

 

 

14. Eroarea distribuitoarelor de gaze lichefiate se determină conform procedurii 

descrise în NML 3-06:2016. 

 

15. Eroarea livrării produselor petroliere consumatorilor la staţiile de alimentare 

cu produse petroliere şi gaze lichefiate nu trebuie să depăşească eroarea maximă 

admisibilă stabilită în documentele normative. 

 

VI. PREGĂTIREA ŞI EFECTUAREA MĂSURĂRILOR PENTRU 

CONTROLUL CORECTITUDINII LIVRĂRII PRODUSELOR 

PETROLIERE CONSUMATORILOR LA STAŢIILE DE ALIMENTARE 

CU PRODUSE PETROLIERE ŞI GAZE LICHEFIATE 

 

16. Efectuarea măsurărilor pentru controlul corectitudinii livrării produselor 

petroliere consumatorilor la staţiile de alimentare cu produse petroliere şi gaze 

lichefiate include controlul echipamentului integral sau controlul selectiv al 

sistemei pentru măsurarea şi înregistrarea cantităţii produselor petroliere livrate cu 

amănuntul.  

 

17. Înaintea efectuării măsurărilor pentru controlul corectitudinii livrării 

produselor petroliere consumatorilor la staţiile de alimentare cu produse petroliere 

pereţii măsurii de volum metalice necesită să fie udaţi cu combustibil sau în 

măsura de volum pentru gazele lichefiate să se creeze presiunea de lucru, conform 

documentelor normative în vigoare. 

 

 

18. După ce pereţii măsurii de volum metalice au fost udaţi cu combustibil şi în 

măsura de volum pentru gazele lichefiate a fost creată presiunea de lucru, de către 

operatorii care deservesc staţiile de alimentare cu produse petroliere, în 

conformitate cu documentaţia tehnică a producătorului programează regimul de 



 

 

lucru al SMÎ PP (numerar, tichete, testare) şi doza nominala care urmează sa fie 

livrată, inclusiv şi prin livrarea discretă în două sau trei cicluri. 

 

19. Furtunul se plasează în orificiul măsurii metalice de volum şi se efectuează 

livrarea combustibilului. Furtunul se ţine în orificiul măsurii metalice de volum 

până când pe ecranul (tabloul de bord) distribuitorului de petrol cifrele indică că 

doza programată a fost livrată. 

 

 

20.  Indicaţiile măsurii metalice de volum (nivelul combustibilului în măsură 

conform gradaţiei) se determină vizual la nivelul ochiului. 

 

21. Înaintea fiecărei măsurări ulterioare, după scurgerea combustibilului prin 

flux continuu din măsura de volum, se mai scurg picăturile timp de 1 minut pentru 

măsuri de volum cu capacitatea până la 20 litri şi timp de 1,5 minute pentru 

măsurile de volum cu capacitatea mai mare de 20 litri. 

 

 

22. Controlul softului utilizat la staţiile de alimentare cu produse petroliere se 

efectuează conform descrierii verificării softului prezentată de către producător 

pentru fiecare sistemă în parte la efectuarea aprobărilor de model a mijloacelor de 

măsurare legale deținute de Institutul Național de Metrologie. 

 

23. În cazul deținerii de către soft al marcajului CE și al simbolului  metrologic 

suplimentar M, controlului softului se va face conform cerințelor stabilite de 

producător, indicate în documentația tehnică. 

 

24. Controlul distribuitoarelor prin metoda volumetrică la staţiile de alimentare 

cu produse petroliere se efectuează pentru a determina dacă erorile admisibile sunt 

limitele tolerate conform cerințelor declarate de producător sau documentele 

normative aplicabile pentru SMÎ PP. 

 

25. Este interzisă utilizarea SMÎ PP în următoarele cazuri: 

-  eroarea livrării combustibilului este mai mare decât eroarea maximă admisibilă 

stabilită în documentele normative aplicabile pentru SMÎ PP/ sau cerințelor 

declarate de producător în documentația tehnică; 

- lipsesc sau sânt deteriorate marcajele metrologice; 

- deteriorării tehnice a SMÎ PP; 



 

 

- sânt prezente defecte tehnice sau abateri de la regulile tehnice de exploatare 

stabilite de producător;  

- lipsesc sau sunt expirate buletinele de verificare metrologică; 

- SMÎ PP nu este conformă tipului aprobat. 

 

VII. ÎNTOCMIREA REZULTATELOR MĂSURĂRILOR PENTRU 

CONTROLUL CORECTITUDINII LIVRĂRII COMBUSTIBILULUI 

CONSUMATORILOR LA STAŢIILE DE ALIMENTARE CU PRODUSE 

PETROLIERE ŞI GAZE LICHEFIATE 

26. Rezultatele măsurărilor pentru controlul corectitudinii livrării 

combustibilului consumatorilor la staţiile de alimentare cu produse petroliere şi 

gaze lichefiate se introduc în tabel conform Anexei nr. 1 şi se semnează de către 

inspector şi reprezentantul agentului economic. 

 

27. În cazul în care eroarea livrării combustibilului depăşeşte eroarea maximă 

admisibilă stabilită în documentele normative pentru sistemul de măsurare şi 

înregistrare a produselor petroliere livrate cu amănuntul instalat la staţia de 

alimentare cu combustibil dozatorul se consideră necorespunzător şi se eliberează 

prescripţia de interzicere a utilizării lui conform Anexei nr. 2, cu indicarea tipului 

distribuitorului de produse petroliere, numărului de fabricaţie, numărului 

dozatorului defectat și indicațiile contorului sumar al dozatorului defectat. 

 

VIII. PREGĂTIREA ŞI EFECTUAREA MĂSURĂRILOR PENTRU 

CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR PETROLIERE 

CONSUMATORILOR LA STAŢIILE DE ALIMENTARE CU PRODUSE 

PETROLIERE 

 

 

28. În cadrul controalelor inopinate și la necesitate, Agenția va efectua un test 

express cu privire la calitatea produselor petroliere comercializate consumatorului. 

 

 

29. Pentru efectuarea testului, privind calitatea produsului petrolier inspectorii 

Agenției vor preleva probe de produs, conform metodologiei de prelevare. 

 

30. La efectuarea testelor express inspectorii Agenției vor utiliza Analizatorul 

profesional de diverse tipuri de combustibil tip Miniscan IRXpert, aflat în dotarea 

Agenției, precum vor transmite o probă, după caz, unui laborator acreditat. 



 

 

 

IX. METODOLOGIA DE EȘANTIONARE A PRODUSELOR 

PETROLIERE 

31. În scopul efectuării testului cu privire la calitatea produselor petroliere, 

inspectorii Agenției vor preleva 4 probe, după cum urmează: 

1. Proba: pentru testului efectuat de către Agenție; 

2. Proba pentru efectuarea încercărilor repetate, de către un laborator acreditat; 

3. Contraproba: proba care se va utiliza pentru efectuarea încercărilor repetate, 

de către laborator acreditat, în cazul depistării unui rezultat neconform; 

4. Proba-martor: proba ce se va păstra de către vânzătorul cu amănuntul. 

 

32. Probele vor fi prelevate în recipiente corespunzătoare, sigilate și marcate 

conform. 

 

33. Inspectorii Agenției vor preleva, cel mult, 1 L de produs petrolier pentru 

fiecare sticlă de probă. 

 

34. La prelevare probelor, inspectorii vor completa formularul conform Anexei 

nr. 3. 

 

35. După prelevarea probelor, în termen de cel mult 48 ore, inspectorii vor 

efectua testul cu privire la calitatea produsului petrolier la aparatele deținute de 

Agenție. În dependență de rezultatul testului, Agenția va transmite proba și 

contraproba unui laborator de încercări acreditat. 

 

36. În cazul unul divergențe între rezultate, Agenția își întemeiază dreptul de a 

contracta un alt laborator acreditat, inclusiv peste hotarele țării. 

 

37. În cazul rezultatelor negative ale încercărilor lotul de produse se retrage din 

comercializare, fiind întocmit prescripție de interzicere a produselor petroliere.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 1 

Rezultatele măsurărilor pentru controlul corectitudinii 

 livrării produsului petrolier consumatorilor 
 

_____________________________________________________________________________

_____________ 

(denumirea agentului economic supus controlului) 

 

Nr. Tipul MM 
Nr. de 

fabricaţie 

Marca 

produs 

petrolier,  

doza, dm
3
 

Indicaţiile 

măsurii, 

dm
3 

Eroarea măsurării, dm
3
 

Notă 
De bază 

(± 0,5%) 
De facto 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Măsurările au fost efectuate cu măsura de volum metalică de ordinul II, de tip 

___________, Nr.______, etalonată metrologic de către  _________________, care 

aparţine ________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Măsurările au fost efectuate la temperatura mediului înconjurător de _____________  

Inspector                _______________  

În prezenţa:  

__________________________________   _______________ 

  



 

 

 

Anexa nr. 2  

 

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII 

 AL REPUBLICII MOLDOVА 

 

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței 

 

P R E S C R I P Ţ I E 

de interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare 

 

nr. ____________                                        din “____” _____________ 20_____ 

Conducătorului 

______________________________________________________________________, 

(denumirea agentului economic) 

Dlui/dnei 

______________________________________________________________________, 

(numele, prenumele) 

_________________________________________________________________________ 

(adresa juridică a agentului economic) 

Prescripţia de interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare se eliberează în cazurile în care 

mijloacele de măsurare au fost constatate necorespunzătoare (deteriorate, fără marcaj de aprobare 

de model, fără marcaj de verificare metrologică, fără certificate de aprobare de model, fără 

buletine de verificare metrologică, fără certificate de etalonare sau cu documentele menţionate 

falsificate ori cu termenul de valabilitate expirat, cu marcajul de verificare metrologică 

deteriorat, falsificat, înlăturat, marcaj metrologic CE) sau în cazurile în care pe mijloacele de 

măsurare sunt aplicate marcaje de verificare cu termenul de valabilitate expirat (de subliniat). 

Nr. 

crt. 

Denumirea şi tipul mijlocului 

de măsurare 

Numărul mijlocului 

de măsurare 
Încălcările depistate 

    

    

    

În temeiul Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016, Legii privind protecţia consumatorilor nr. 

105 din 13 martie 2003, SE INTERZICE din “____” __________ 20___ utilizarea mijloacelor 

de măsurare indicate în tabel. Pe mijloacele de măsurare au fost aplicate sigilii din plumb cu 

amprentele _________ în număr de ____________ unităţi. 

Deţinătorul acestor mijloace de măsurare este obligat să le scoată din utilizare. 

 



 

 

Pentru neexecutarea prezentei prescripţii, conducătorul agentului economic poartă răspundere 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Inspector______________________________________________________________________ 

     (numele, prenumele)     (semnătura) 

 

 

A primit conducătorul/(reprezentantul) agentului economic 

_____________________________________________________________________________ 

   (semnătura, data)    (numele, prenumele) 

 

 

NOTĂ referitor la executarea prescripţiei (informaţia se anexează) 

Agentul economic a executat (parţial, total) prescripţia prin (de subliniat): 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
măsurile întreprinse (verificare metrologică, aprobare de model, casare, alte măsuri), nr. MM 

interzis 

________________________________________/____________________________________ 

(semnătura inspectorului, data) 

______________________________________/________________________________ 

(semnătura inspectorului, data) 

 

Prescripţia de interzicere a utilizării MM a fost executată 

_____________________________________________________________________________ 
(semnătura inspectorului, data) 

  



 

 

          Anexa nr. 3 

PROCES-VERBAL  

de eşantionare în vederea determinării parametrilor specificaţiilor tehnice pentru 

benzină și motorină 

Nr.__________ 

Încheiat la _______ ora __________ între: 

vânzătorii cu 

amănuntul_____________________________________________________ 
                         (denumirea staţiei, adresa, telefonul, fax, e-mail)

 

reprezentat prin __________________________ şi inspectorii Agenției _____ 
                                                       (numele,  funcţia)

 

______________________________________________________________  
                        ( numele, funcţia) 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 461-XV din 30.07.2001, am procedat la 

prelevarea următoarelor probe: 
 

Nr Denumirea 

produsului 

Importator/ 

Importatorii 

Cantitatea 

din care s-a 

prelevat 
proba (litri) 

Cantitatea 

prelevată 

(litri) 

Parametrii 

de 

determinat 

Nr. 

Distribuitor 

de produse 
petroliere  

Număr sigilii Note 

Proba 

pentru 

Agenție 

Proba 

pentru 

laborator 

Contra- 

probă 

pentru 
laborat

or 

Proba- 

martor 

            

 

Reprezentantul staţiei a primit spre păstrare probele-martor introduse în recipiente 

curate şi uscate. 

Proba pentru testul express, pengtru laborator şi contraproba pentru laboratorul 

acreditat au fost preluate pentru a fi efectuat testul, și după caz, transmis 

laboratorului 

 

 

Reprezentantul  Agenției 

 

_____________________________________ 

 

       Reprezentantul  

vânzătorului  cu amănuntul (staţiei),  

      ______________________________           

  

 

 


