
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0002 – M 

“24”  ianuarie  2011                                                                                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, aparatul de cîntărit cu 
funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip ABJ 220-4M, cu numerele de 
fabricaţie WB 1050698, WB 1050704 producător Kern&Sohn GmbH, Republica 
Federală Germania, solicitant „Enogrup” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0187:2011. 

A elibera „Enogrup” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model              
nr. 0167U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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, cisternă auto pentru 
produse alimentare tip 30LV2A, cu numărul de fabricaţie VIN4691668 producător 
SCHWINGENSCHLOGEL, Republica Federală Germania, solicitant S.R.L. „SAAN 
OIL”, r-l Ialoveni, s. Ruseştii Noi, cu nr. III-0188:2011. 

A elibera S.R.L. „SAAN OIL”, r-l Ialoveni, s. Ruseştii Noi, certificatul de aprobare 
de model  nr. 0168U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, 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”, partea III, spectrofotometru digital tip 
PD-303S, cu numărul de fabricaţie 3301671 producător firma Apel Co., Ltd., Japonia, 
solicitant I.S. „Institutul Naţional de Standardizare Metrologie, Laboratorul Încercări 
Produse Agroalimentare”, mun. Chişinău, cu nr. III-0189:2011. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕТРОЛОГИИ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 



A elibera Î.S. „Institutul Naţional de Standardizare Metrologie, Laboratorul 
Încercări Produse Agroalimentare”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model  
nr. 0169U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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

 
 
 
 
 

Director general                               Vitalie DRAGANCEA 

 


