
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0034-M 

  

“27”  septembrie 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, în calitate de organism naţional de metrologie, 
examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în 
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 BD BL 200 (modificările CPA 623S-OCE, CPA 323S-OCE, CPA 
223S-OCE) cu numerele de fabricaţie pentru modificarea CPA 623S-OCE-,25311531, pentru 
modificare CPA 323S-OCE-25311042, pentru modificarea CPA 223S-OCE-25311532, 25311533, 
25311534 producător Sartorius AG, Republica Federală Germania, solicitant „FARMAPRIM” 
S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0242:2011. 

A elibera „FARMAPRIM” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0210U 
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 produse petroliere tip MASER 363 
cu numerele de fabricaţie 1347/1346, 1282/1283, 1280/1281, 993239/993238, 1479 producător 
„Maser” SRL, Republica Italiană, solicitant S.C. „Basapetrol” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-
0243:2011. 

A elibera S.C. „Basapetrol” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0211U 
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, spectrofotometrul UV VIS tip DR 5000 cu numărul de 
fabricaţie 1220613 producător firma HACH LANGE Gmbh, Republica Federală Germania, solicitant 
„GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0244:2011. 

A elibera „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0212U 
pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică 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, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip 
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EG/EW (modificările EG 220-3NM, EW 600-2M) cu numerele de fabricaţie pentru aparatul de 
cîntărit cu funcţionare neautomată tip EW 600-2M – 107570790, 107570807 şi pentru aparatul de 
cîntărit cu funcţionare neautomată tip EG 220-3NM – 111205032, 111205048, BL111204025, 
BL111204026, BL111204027, BL111204028, BL111204029, BL111204030 producător 
KERN&SOHN GmbH, Republica Federală Germania, solicitant I.C.S. „NITECH” S.R.L.,                   
mun. Chişinău, cu nr. III-0245:2011. 

A elibera I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0213U 
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 
 
 
 


