
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0004 – M 

“19”  martie  2010                                                                         mun. Chişinău 
 

Referitor la aprobarea de  
model a mijloacelor de măsurare importate  
in loturi mici sau exemplare unice şi  
efectuarea expertizei metrologice a documentelor 

 
 
     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 şi materialele 
prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice 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, spectrofotometrul cu 
absorbţie atomică tip PG - 990 cu numărul de fabricaţie 18-0998-01-0018, producător 
PG Instruments Ltd, Marea Britanie, solicitant I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. 
Chişinău, cu  nr. III-0141:2010. 

A elibera I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0127U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe 
teritoriul ţării. 

Se stabileşte, în 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, aparatul de cîntărit cu 
funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip BD ED 100, modificarea ATL 
224–V cu numărul de fabricaţie 25002411, producător SARTORIUS AG (brand 
ACCULAB), Republica Federală Germania, solicitant „UTA - Impex” S.R.L.,               
mun. Chişinău, cu  nr. III-0142:2010. 

A elibera „UTA - Impex” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model  
nr. 0128U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 

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

 
3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare nivelmetru 
tip SiteSentinel, producător „Petro Vend Inc”, SUA solicitant „Combuservice” SRL,  
mun. Chişinău, s-a hotărît:  

 
ORGANISMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE 

 AL REPUBLICII MOLDOVA   
 
 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE  
 STANDARDIZARE ŞI  METROLOGIE 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕТРОЛОГИИ 

 РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 



a) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice a nivelmetrului tipe SiteSentinel I 
în componenţa: controller seria 1114623 şi sondă seria 7896330 efectuate de către 
Национальный научный центр «Институт метрологии» or. Harcov, Ucraina. 

 
 
 
 

Director general                               Vitalie DRAGANCEA 
 


