
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0001 – M 

“ 20 ” februarie 2009                                                                         mun. Chişinău 
 

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

 
     Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, in calitate de organism naţional de metrologie, 
examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate in 
loturi mici sau exemplare unice, 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, cisterna auto pentru produse petroliere tip 
ELLIMETAL, cu numărul de fabricaţie 0187-13-6174, producător Industriewerke Saar GmbH, 
Germania, solicitant Intreprinderea de aprovizionare şi desfacere „IALTOP”, S.A., r-nul. Ialoveni,            
s. Sociteni, cu nr. III-0103:2009. 

A elibera Întreprinderii de aprovizionare şi desfacere „IALTOP”, S.A., r-nul. Ialoveni, s. Sociteni,, 
certificatul de aprobare de model nr. 0093U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare 
menţionat, pe teritoriul ţării. 

Se stabileşte, in mod 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, ohmmetrul tip ЭС0212, cu numerele de fabricaţie 
07479, 07455, producător ВАТ «Уманський завод «Мегомметр»», or. Umani, Ucraina, solicitant 
„CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0104:2009. 

A elibera „CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0094U şi a 
autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi 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, aparatul pentru măsurarea caracteristicilor 
conturilor de tip „FAZА-NUL” tip ЦК0220, cu numărul de fabricaţie 00216, producător ВАТ 
«Уманський завод «Мегомметр»», or. Umani, Ucraina, solicitant „CORNA” S.R.L.,                      
mun. Chişinău, cu nr. III-0105:2009. 

A elibera „CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de recunoaştere a aprobării de model           
nr. 0015UR şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 

A recunoaşte rezultatele verificărilor metrologice iniţiale pentru aparatul pentru măsurarea 
caracteristicilor conturilor de tip „FAZА-NUL” tip ЦК0220, efectuate de către Centrul Regional de 
Standardizare, Metrologie şi Certificare, or. Cherkassy, Ucraina. 
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СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 



„CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, să asigure efectuarea verificărilor metrologice periodice a 
aparatului pentru măsurarea caracteristicilor conturilor de tip „FAZА-NUL” tip ЦК0220 in 
laboratoarele metrologice a ţărilor semnatare ale „Acordului de recunoaştere mutuală a rezultatelor 
încercărilor de aprobare de model, verificări şi atestări a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate 
de organismul naţional de metrologie al ţării respective, cu recunoaşterea ulterioară a acestor 
verificări de către organismul naţional de metrologie al Republicii Moldova. 
 

4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, partea III, megaohmmetrul tip ЭС0210-Г (modificarea 
ЭС0210/3-Г), cu numerele de fabricaţie 23968, 24003, producător ВАТ «Уманський завод 
«Мегомметр»», or. Umani, Ucraina, solicitant „CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, cu                           
nr. III-0106:2009. 

A elibera „CORNA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de recunoaştere a aprobării de model           
nr. 0016UR şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 

Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 

 
 
 
 
Director general                                             Igor CALDARE 


