
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0028 – M 

“10”  noiembrie  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 recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a 
complexului spectrometric tip ПРОГРЕСС cu numărul de fabricaţie 0408-Б-Г, 
producător ЗАО НПП «Доза», or. Moscova, Federaţia Rusă, solicitant Centrul de 
Sănătate Publică, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări 
Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС cu   nr. 
III-0174:2010. 

A autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat de către Centrul de Sănătate 
Publică, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de 
model nr. 0021UR pentru complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС. 

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, distribuitorul de gaz 
comprimat tip AS-120G, cu numerele de fabricaţie pentru distribuitoarele de gaz 
comprimat tip AS-120G, nr.6290; tip AS-120 G AC, nr.6289 producător DELTA 
COMPRESION S.R.L., Republica Argentina, solicitant „REDREX & CO” S.R.L., 
mun. Chişinău, cu nr. III-0175:2010. 

A elibera „REDREX & CO” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model  nr. 0158U 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: 

- 6 luni (distribuitor de gaz comprimat). 
- 12 luni (semnalizator şi manometru). 
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3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, transformator de curent tip 
OSKF 123, cu numerele de fabricaţie nr.2009/479242,  nr.2009/479241, producător 
AREVA T&D Messwandler, Germania, solicitant I.C.S. „Danube Logistics” S.R.L., 
mun. Chişinău, cu nr. III-0176:2010. 

A elibera I.C.S. „Danube Logistics” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare 
de model  nr. 0159U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe 
teritoriul ţării. 

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

 
4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, transformator de curent tip 
OSKF 123, cu numerele de fabricaţie nr.2009/479239, nr.2009/479244, 
nr.2009/479243, nr.2009/479238, nr.2009/479237, nr.2009/479234, nr.2009/479236, 
nr.2009/479233, nr.2009/479235, nr.2009/479240 producător AREVA T&D 
Messwandler, Germania, solicitant I.C.S. „Danube Logistics” S.R.L., mun. Chişinău, 
cu nr. III-0177:2010. 

A elibera I.C.S. „Danube Logistics” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare 
de model  nr. 0160U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe 
teritoriul ţării. 

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

 
 
 
 

Director general                               Vitalie DRAGANCEA 

 


