
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0017 – M 

“02”  iulie  2010                                                                         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 cîntărit cu 
funcţionare neautomată tip FA 288/M12P, cu numerele de fabricaţie a 
componentelor de bază (balanţe) 851284, 851285, 851286  producător „Mesomatic” 
GmbH, Germania, solicitant firma „MAGIC V.S.” S.R.L., mun. Chişinău, cu                
nr. III-0154:2010. 

A elibera firmei „MAGIC V.S.” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0139U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe 
teritoriul ţării. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, 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”, partea III, sistemul de cîntărit cu 
funcţionare neautomată tip DK850, cu numerele de fabricaţie a componentelor de 
bază (balanţe) 040376, 040375 producător „Mesomatic” GmbH, Germania, solicitant 
„MAGIC INTEGRAL N.C.” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0155:2010. 

A elibera „MAGIC INTEGRAL N.C.” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de 
aprobare de model nr. 0140U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare 
menţionat, pe teritoriul ţării. 

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