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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 028 
 

“24”  august 2016 
 
Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate, în urma 
recomandărilor Consiliului Tehnico-Științific al INM din data 22.08.2016, emite 
următoarea 
  

H O T Ă R Î R E : 
 
 

1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, Aparat de cîntărit 
cu funcţionare neautomată ICS..., producător TOB „IKC-Маркет”, Ucraina, cu nr. 
I-0972:2016. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 998 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat pe un termen de 5 ani pînă la 24.08.2021.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparat de cîntărit cu funcţionare 
neautomată ICS... verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse 
controlului metrologic legal‟). 
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul extinderii 
domeniului avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012. 
 
 

2. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, Distribuitor de 
produse petroliere și gaze lichefiate tip Wayne Helix, producător Wayne Fueling 
Systems Sweden AB, Regatul Suediei, cu nr. I-0973:2016. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 999 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat pe un termen de 5 ani pînă la 24.08.2021.  
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Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Distribuitor de produse petroliere și 

gaze lichefiate tip Wayne Helix verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare – 6 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal‟). 
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul obținerii 
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012. 
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