
  

 
 
 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0006 – M 

“21”   mai  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, sistemul de măsurare a cantităţii de produse 
petroliere tip BM400, cu numerele de fabricaţie  

4V 2244 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -893;  
4V 2243 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -887; 
4V 2247 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -889; 
4V 2251 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -891; 
4V 2252 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -885; 
4V 2240 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -894; 
4V 2241 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -896; 
4V 2238 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -881; 
4V 2250 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -895; 
4V 2245 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -888; 
4V 2237 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -892; 
4V 2249 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -890; 
4V 2246 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -883; 
4V 2239 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -884; 
4V 2242 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -886, 
4V 2248 cu contor tip VEGA II mod.4295-0N00, nr. VE -882,  

producător ISOIL IMPIATI s.p.a, Italia, solicitant I.C.S. „DANUBE LOGISTICS” S.R.L., mun. 
Chişinău, cu nr. III-0117:2009. 

A elibera I.C.S. „DANUBE LOGISTICS” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0105U 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 6 luni. 
 

2. 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 electronică) tip ITE, cu numerele de fabricaţie 1900030, 1900029 producător BIZERBA 
GmbH & Co. KG”, Germania, solicitant I.M. „ELITAMEATPRODUKT” S.R.L., mun. Chişinău, cu             
nr. III-0118:2009. 

A elibera I.M. „ELITAMEATPRODUKT” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0106U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 
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Se stabileşte, in mod 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, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată 
(balanţă electronică) tip ITL, cu numărul de fabricaţie 1876474 cu receptorul de sarcină tip VE 750 
ED/376, nr. 1876472 producător BIZERBA GmbH & Co. KG”, Germania, solicitant I.M. 
„ELITAMEATPRODUKT” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0119:2009. 

A elibera I.M. „ELITAMEATPRODUKT” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0107U 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. 

 
4. 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 electronică) tip GD, cu numerele de fabricaţie 

1875695 cu receptorul de sarcină tip 18-A, nr. 1875703; 
1875698 cu receptorul de sarcină tip 18-A, nr. 1875701; 
1875696 cu receptorul de sarcină tip 18-A, nr. 1875699; 
1875694 cu receptorul de sarcină tip 18-A, nr. 1875700; 
1875693 cu receptorul de sarcină tip 150-A, 350-A, nr. 1878114, 

producător BIZERBA GmbH & Co. KG”, Germania, solicitant I.M. „ELITAMEATPRODUKT” 
S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0120:2009. 

A elibera I.M. „ELITAMEATPRODUKT” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0108U 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. 

 
5. 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 electronică) tip BW-60R, cu numerele de fabricaţie 040703775, 021002542, 041105237, 
011000651, 041105235, 041105236, 400950 producător CAS, Republica Coreea, solicitant                   
I.M. „ELITAMEATPRODUKT” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0121:2009. 

A elibera I.M. „ELITAMEATPRODUKT” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0109U 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. 

 
6. 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 electronică) tip GLP-W, cu numărul de fabricaţie 10088783 cu receptorul de sarcină 
150A-M, 350A-M, nr. 10097133, producător BIZERBA GmbH & Co. KG”, Germania, solicitant 
I.M. „ELITAMEATPRODUKT” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0122:2009. 

A elibera I.M. „ELITAMEATPRODUKT” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 00110U 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. 

 
7. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 

utilizare in Republica Moldova”, partea III, transformatorul de curent tip TKC-12 cu numărul de 
fabricaţie 00989 producător «ЗАВН-Добрич» АД, Bulgaria, solicitant „VAPTOS” S.R.L., cu        
nr. III-0123:2009. 
      A elibera „VAPTOS” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0111U şi a 
autoriza utilizarea  mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 

Se stabileşte obligatoriu verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 48 luni. 



 
8. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la Log Periodic 

Antenna tip HL223, producător ROHDE & SCHWARZ, Germania, solicitant Î.S. „Centrul Naţional 
de Frecvenţe Radio”, mun. Chişinău, s-a hotărît:  
 a) A recunoaşte Certificatul de etalonare nr. 20-260258 pentru Log Periodic Antenna tip HL223 
cu nr. de fabricaţie 100363. 
 

9. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la Double Ridget Horn 
Antenna tip HF907, producător ROHDE & SCHWARZ, Germania, solicitant Î.S. „Centrul Naţional 
de Frecvenţe Radio”, mun. Chişinău, s-a hotărît:  
 a) A recunoaşte Certificatul de etalonare nr. 20-262361 pentru Double Ridget Horn Antenna tip 
HF907 cu nr. de fabricaţie 100078. 

 
 
 

Director general                                             Igor CALDARE 

 


