
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0014– M 

 

“27” aprilie 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, higrometrul electronic tip 
testo 610, cu numărul de fabricaţie 39204728/7 10 producător „Testo AG”, Republica 
Federală Germania, solicitant Centrul de Sănătate Publică Raional Călăraşi,                                  
or. Călăraşi, cu nr. III-0216:2011. 

A elibera Centrului de Sănătate Publică Raional Călăraşi, or. Călăraş, certificatul de 
aprobare de model nr. 0189 U 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, distribuitorul de 
combustibil tip 587 4-2, cu numerele de fabricaţie 3070-104324, 3070-104323 
producător Wayne DRESSER, Republica Federală Germania, solicitant 
„TEHCOMPLOS-PETROL” S.R.L., or. Cahul, cu nr. III-0217:2011. 

A elibera „TEHCOMPLOS-PETROL” S.R.L., or. Cahul, certificatul de aprobare de 
model nr. 0190U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 6 luni. 

 
3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, cisterna auto pentru 
produse petroliere tip 7, cu numerele de fabricaţie 6282, 6288, 6292, 6284, 6289, 
6283 producător Hendricks, Republica Federală Germania, solicitant „VOZ-EXPRES” 
S.R.L., or. Hînceşti, cu nr. III-0218:2011. 
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A elibera „VOZ-EXPRES” S.R.L., or. Hînceşti, certificatul de aprobare de model 
nr. 0191U 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, , distribuitorul de 
combustibil tip QUANTIUM (modificarea 500T) cu numerele de fabricaţie 903146, 
905441, 905442 producător TOKHEIM Sofitam, Republica Italiană, solicitant 
„RINOR-GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0219:2011. 

A elibera „RINOR-GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model 
nr. 0192U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 6 luni. 
 
5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, sistemul de cîntărit cu 
funcţionare neautomată tip Litronic-MPS II, cu numerele de fabricaţie 911512-1, 
911512-2, 911512-3, 911512-4 producător Liebherr-Mischtechnik GmbH, Republica 
Federală Germania, solicitant S.C. „INCONARM” S.A., mun. Chişinău, cu                          
nr. III-0220:2011. 

A elibera S.C. „INCONARM” S.A., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0193U 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 

 


