
  

 
 
 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0007 – M 

“01”  aprilie  2010                                                                           mun. Chişinău 
Referitor la încercările    
metrologice de  
aprobarea de model a  
mijloacelor de măsurare 
 

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de 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 in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova” partea II materialul de referinţă certificat destinat determinării 
parametrilor de bază ai controlului ultrasonic tip КОУ-2, producător şi solicitant                               
S.A. „Introscop”, mun. Chişinău, cu nr. 0002:2010. 
    A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0002 şi a autoriza producerea materialului de 
referinţă menţionat de către S.A. „Introscop”, mun.Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 
01.04.2015.  

Se stabileşte, in mod obligatoriu, pentru materialul de referinţă certificat destinat determinării 
parametrilor de bază ai controlului ultrasonic tip КОУ-2 verificarea metrologică iniţială şi 
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” dozatorul medical tip „DACpette”, producător „Dragon Medical 
(Shanghai) Ltd.”, China, solicitant F.Ş.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, cu                     
nr. I–0715:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 693 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către F.Ş.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani 
pină la 01.04.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru dozatorul medical tip „DACpette” 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” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip ER…; CL5000…, producător „CAS Corporation Ltd.”, Republica Coreea, solicitant 
„AZ CAS CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0716:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 694 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către „AZ CAS CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 
01.04.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip ER…; CL5000… verificarea metrologică iniţială şi 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” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip DB…, producător „CAS Corporation Ltd.”, Republica Coreea, solicitant „AZ CAS 
CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0717:2010. 
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A elibera certificatul de aprobare de model nr. 695 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către „AZ CAS CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 
01.04.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip DB… verificarea metrologică iniţială şi 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” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip SW…, producător „CAS Corporation Ltd.”, Republica Coreea, solicitant „AZ CAS 
CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0718:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 696 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare 
menţionate de către „AZ CAS CENTRU” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani pînă la 
01.04.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă 
electronică) tip SW… verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare           
12 luni. 
 
6. A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 232R pentru complexul de 
măsurare - dirijare tip „ФЛОУТЕК-ТМ”, producător ООО «ДП УКРГАЗТЕХ», Ucraina 
solicitant „METRGAZCOM” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior in “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” cu nr. I–0449:2005, pe un 
termen de pînă la 30.06.2011. 
   Se stabileşte, in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare: 
    - 12 luni; 
    - in conformitate cu perioada de verificare a contoarelor de gaz utilizate in complet. 
 
7. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a dozatorului medical tip 
«Лайт», producător ЗАО «Термо Фишер Сайентифик», Federaţia Rusă, solicitant I.M. „GBG-
MLD” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi 
Metrologie a Federaţiei Ruse. 

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” dozatorul medical tip «Лайт» cu nr. I-0719:2010. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către I.M. „GBG-MLD” S.R.L.,              
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 233R pentru 
dozatorul medical tip «Лайт», pe un termen de pînă la 01.05.2013. 

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

 
8. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a dozatorului medical tip 
«Колор», producător ЗАО «Термо Фишер Сайентифик», Federaţia Rusă, solicitant I.M. „GBG-
MLD” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi 
Metrologie a Federaţiei Ruse. 

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica 
Moldova” dozatorul medical tip « Колор» cu nr. I-0720:2010. 

A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către I.M. „GBG-MLD” S.R.L.,                   
mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 234R pentru 
dozatorul medical tip «Колор», pe un termen de pînă la 01.06.2013. 

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

 
 

 
Director general                                      Vitalie DRAGANCEA 

 


