
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0005– M 

“18” februarie 2011                                                                                mun. Chişinău 
 

Referitor la aprobarea de  
model a mijloacelor de măsurare importate  
in loturi mici sau exemplare unice  

   şi expertiza metrologică a documentelor 
 

     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 şi materialele prezentate pentru 
expertiza metrologică 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, fotometrul tip STAT FAX 1904 PLUS, cu 
numărul de fabricaţie 1904-5772 producător firma Awareness Technology, Inc., SUA, 
solicitant Sanatoriul „Nufărul-Alb”, or. Cahul, cu nr. III-0196:2011. 

A elibera Sanatoriului „Nufărul-Alb”, or. Cahul, certificatul de aprobare de model              
nr. 0175U 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, analizorul de gaze tip Chemist-300 
modificarea ASK630A, cu numerele de fabricaţie 955224, 534030, 850010 producător 
„Seitron” S.R.L., Italia solicitant „Romany Gaz Group” S.R.L., mun. Chişinău, cu                    
nr. III-0197:2011. 

A elibera „Romany Gaz Group” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model              
nr. 0176U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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

 
3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la anemometrele 
tip АП1-М1, АП1-М2 şi barometrele tip БРС – 1 s-a hotărît:  

a) De recunoscut rezultatele verificării metrologice a anemometrelor tip АП1-М1 nr. de 
fabricare 110 (buletinul de verificare nr. 971-2010) şi tip АП1-М2 nr. de fabricare 110 
(buletinul de verificare nr. 970-2010) şi a barometrului tip БРС – 1 nr. de fabricare 0563001 
(buletinul de verificare nr. 969-2010), efectuată de Î.S. „Главная геофизическая 
обсерватория им А.И. Воейкова”, or. Sankt-Peterburg, Rusia. 
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