
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0020 – M 

“29”  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, gaz – cromatograful tip 
GC-2014, cu numărul de fabricaţie C11484709368SA cu părţile componente: detector 
cu ionizare în flacără (FID) tip FID-2014 nr.C11594700500SA, autoinjector tip AOC-
20i nr. C11504703303SA, injector tip SPL-2010 nr. C11534701306SA, producător 
firma „SHIMADZU”, Japonia solicitant I.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP 
- MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0160:2010. 

A elibera I.M. „GLOBAL BIOMARKETING GROUP - MOLDOVA” S.R.L.,   
mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0145U 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. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare sistemul de 
măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu 
amănuntul tip „GILBARCO PPEU-PETROM MOLDOVA” producător „Gilbarco 
Veeder Root”, Italia, solicitant I.C.S. „S&T MOLD” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît:  
a) De aprobat completările la descrierea de model pentru sistemul de măsurare şi 
înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul 
tip „GILBARCO PPEU-PETROM MOLDOVA”, incluse in „Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul             
I-0705:2010, in scopul includerii versiunii noi a software PPEU 42.01G. 
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