
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0035-M 

  

“07”  octombrie 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, în 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 efectuarea expertizei metrologice 
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, pH-metrul tip SevenEasy cu numărul de fabricaţie 
1225526064 producător Mettler-Toledo GmbH, Republica Populară Chineză, solicitant IM „Efes 
Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, cu nr. III-0246:2011. 

A elibera IM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0214U 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, pH-metrul tip inoLab pH 730 cu numărul de fabricaţie 
10280515 producător Wissenschaftlich-Technische Werkstatten GmbH, Republica Federală 
Germania, solicitant IM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, cu                              
nr. III-0247:2011. 

A elibera IM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0215U 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, pH-metrul tip pH3210 cu numerele de fabricaţie 
10320994, 10320995, 10320999 şi 10321000 producător Wissenschaftlich-Technische Werkstatten 
GmbH, Republica Federală Germania, solicitant IM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. 
Chişinău, cu nr. III-0248:2011. 

A elibera IM „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0216U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 
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4. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a analizatorului al 
punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10 cu numerele de fabricaţie al analizatorului al 
punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10 nr. 09090124 cu traductorul punctului de rouă              
nr. 277 şi al analizatorului al punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10 nr. 08070087 cu 
traductorul punctului de rouă nr. 278 producător ООО „НПФ Вымпел”, Federaţia Rusă solicitant 
S.R.L. „Moldovatransgaz”, or. Drochia efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi 
Metrologie a Federaţiei Ruse. 

A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova”, partea III analizatorul al punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10                                   
cu nr. III-0249:2011. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0037UR pentru analizatorul al 
punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10. 

A recunoaşte verificarea metrologică iniţială şi periodică efectuată de către ФГУ «Саратовский 
центр стандартизации, метрологии и сертификации им. Б.А. Дубовкина». 

S.R.L. „Moldovatransgaz”, or. Drochia să asigure efectuarea verificărilor periodice a analizatorului 
al punctului de rouă a gazelor tip КОНГ-Прима-10 în laboratoarele metrologice a ţărilor semnatare a 
„Acordului de recunoaştere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor 
metrologice a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de Organismele Naţionale de Metrologie 
a ţărilor respective cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către Organismul Naţional de 
Metrologie a Republicii Moldova. 
 
5. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul tip 
LOADMAN I, producător Al-Engineering Oy, Republica Finlanda, solicitant ICS „JV GABRIEL 
COUTO AMANDIO CARVALHO ROSAS CONSTRUTORES”, mun. Chişinău, s-a hotărît:  

1) De recunoscut certificatul de etalonare din 12.07.2011 pentru aparatul tip LOADMAN I cu nr. 
de fabricaţie 120711.  
 
 
 
Director general                                                         Vitalie DRAGANCEA 
 
 
 


