
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0037-M 

  

“27”  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 expertiza metrologică emite 
următoarea 

 
H O T Ă R Î R E : 

 
1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a presei pentru încercări 
tip ИП-1А-500АБ „Универсал” cu numărul de fabricaţie 0117, producător ООО „ВНИР”, 
Federaţia Rusă solicitant S.A. „Chimutil”, mun. Chişinău efectuate de Agenţia Federală pentru 
Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova”, partea III presa pentru încercări tip ИП-1А-500АБ „Универсал”                                   
cu nr. III-0251:2011. 

A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0038UR pentru presa pentru 
încercări tip ИП-1А-500АБ „Универсал”. 
Se stabileşte in mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 
12 luni. 
 
2. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul de          
cintărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip ВХП (modificările ВХП – 60D1.3T-1, 
ВХП – 100D1.3T-1, ВХП – 150D1.3T-1, ВХП – 200D1.3T-1, ВХП – 300D1.3T-1, ВХП – 
500D1.3T-1, ВХП – 600D1.3T-1), producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a 
hotărît:  
1) De aprobat completările la descrierea de model pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare 
neautomată (balanţă electronică) tip ВХП (modificările ВХП – 60D1.3T, ВХП - 100 D1.3T, ВХП - 
150 D1.3T, ВХП - 200 D1.3T, ВХП - 300 D1.3T, ВХП - 500 D1.3T, ВХП - 600 D1.3T), inclus in 
„Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” sub 
numărul I-0729:2010 în scopul includerii modificărilor: ВХП – 60D1.3T-1, ВХП – 100D1.3T-1, 
ВХП – 150D1.3T-1, ВХП – 200D1.3T-1, ВХП – 300D1.3T-1, ВХП – 500D1.3T-1, ВХП – 
600D1.3T-1. 
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