
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0003 – M 

“07” februarie 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, gaz-cromatograf tip 
KONIK 4000B, cu numărul de fabricaţie 42912 producător firma „KONIK-TECH”, 
Spania, solicitant I.M.S.P.„Dispensarul Republican de Narcologie”, mun. Chişinău, cu 
nr. III-0190:2011. 

A elibera I.M.S.P.„Dispensarul Republican de Narcologie”, mun. Chişinău, 
certificatul de aprobare de model nr. 0170U 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, manometru cu tub 
BOURDON tip 2 (mod.232.50/233.50), cu numerele de fabricaţie nr. 1761, nr. 1762, 
nr. 1763, nr. 1764, nr. 1765, nr. 1766, nr. 1767, nr. 1768, nr. 1769, nr. 1770 producător 
„WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG”, Germania, solicitant I.C.S. „LUKOIL 
MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0191:2011. 

A elibera I.C.S. „LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de 
aprobare de model  nr. 0171U 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, manometru cu tub 
BOURDON tip 2 (mod.232.50/233.50), cu numerele de fabricaţie nr. 1771, nr. 1772, 
nr. 1773, nr. 1774, nr. 1775, nr. 1776, nr. 1777, nr. 1778, nr. 1779, nr. 1780 producător 
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„WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.KG”, Germania, solicitant I.C.S. „LUKOIL 
MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0192:2011. 

A elibera I.C.S. „LUKOIL MOLDOVA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de 
aprobare de model  nr. 0172U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, 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”, partea III, spectrofotometru                         
tip PD-303S, cu numărul de fabricaţie nr. 3301720 producător „APEL Co., Ltd”, 
Germania, solicitant I.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0193:2011. 

A elibera I.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model  nr. 0173U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, 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”, partea III, spectrofotometru                         
UV/VIS tip Lambda 25, cu numerele de fabricaţie nr. 501S10091312,                                
nr. 501S10092101 producător „PerkinELmer Inc.”, S.U.A., solicitant I.M. „GBG-
MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0194:2011. 

A elibera I.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0174U 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 

 


