
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0008 – M 

“ 17 ” decembrie 2008                                                                         mun. Chişinău 
 

Referitor la aprobarea de  
model a mijloacelor de măsurare importate  
in loturi mici sau exemplare unice 

 
     Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie examinînd materialele prezentate în scopul 
aprobării de model a mijloacelor de măsurare, 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 in Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată 
(balanţă de laborator) tip ABJ 220-4M, cu numărul de fabricaţie WB 0750015, producător „KERN 
& Sohn GmbH”, Germania solicitant Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova,                
mun. Chişinău cu nr. III-0095:2008. 

A elibera Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, mun. Chişinău certificatul de 
aprobare de model nr. 0085U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul 
ţării. 

Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 

2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, partea III, analizorul pentru gaze de eşapament tip Nussbaum 
EMMA 460, cu numărul de fabricaţie 121, producător OTTO NUSSBAUM GmbH & Co. KG, 
Germania, solicitant „MOLDCARGO” S.R.L., mun. Chişinău cu nr. III-0096:2008. 

A elibera „MOLDCARGO” S.R.L., mun. Chişinău certificatul de aprobare de model nr. 0086U şi 
a autoriza utilizarea  mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 

Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 

3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, partea III, spectrofotometrul UV – VIS tip GENESYS 6 cu 
numărul de fabricaţie 2M8L212001, producător firma „THERMO ELECTRON CORPORATION” 
S.U.A., solicitant I.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău cu nr. III-0097:2008. 

A elibera I.M. „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău certificatul de aprobare de 
model nr. 0087U şi a autoriza utilizarea  mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 

Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 

4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de combustibil tip 387.10.5 cu numerele 
de fabricaţie 82743 (82744), 82741 (82742) producător Wayne DRESSER, Germania, solicitant 
„TEHCOMPLOS-PETROL” S.R.L., or. Cahul, cu nr. III-0098:2008. 

A elibera „TEHCOMPLOS-PETROL” S.R.L., or. Cahul certificatul de aprobare de model              
nr. 0088U şi a autoriza utilizarea  mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 
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Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare               
6 luni. 

 
5. In baza expertizei metrologice a documentelor referitoare la spectrofotometrul cu absorbţie 

moleculară în ultraviolet-vizibil tip LAMBDA 25, producător PERKIN ELMER, solicitant                 
I.C.S. „Nitech” S.R.L., mun. Chişinău sa hotărît:  
 a) De recunoscut Certificatul de etalonare nr. 05.01-824/008 pentru spectrofotometrul cu 
absorbţie moleculară în ultraviolet-vizibil tip LAMBDA 25, nr. de fabricaţie 101 N 5053006. 
 

6. In baza expertizei metrologice a documentelor referitoare la analizorul portabil de gaze TESTO 
(modificarea 335, 325M), producător TESTO, Germania, solicitant Î.M. „Romstal” S.R.L.,                
mun. Chişinău sa hotărît:  
 a) De recunoscut buletinul de verificare metrologică periodică nr. 0163417 pentru analizorul 
portabil de gaze TESTO modificarea 335 cu nr. de fabricaţie 01337409/702. 
 b) De recunoscut buletinul de verificare metrologică periodică nr. 0163627 pentru analizorul 
portabil de gaze TESTO modificarea 335 cu nr. de fabricaţie 00854674/307. 
 

 
 
 
 
 
Director general                                    Alexandru TARLAJANU 

 


