
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0016-M 

“24”  aprilie 2012                                                                            mun. Chişinău 
 

Referitor la aprobarea de  
model a mijloacelor de măsurare importate  
în loturi mici sau exemplare unice şi expertiza  
metrologică a documentelor 

 
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd 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 în Republica Moldova”, partea III, cromatograful cu lichid     
tip LC, nr. L20104674618 cu pompă tip LC-20AD, detector tip SPD-20AV              
nr. L20144673104US, termostat cu coloană tip CTO-20A nr. L20204673342US, 
controler de sistem tip CBM-20Alite nr. L20224503398CD şi cromatograful cu lichid 
tip LC nr. L20554970639 cu pompă tip LC-30AD, detector tip SPD-20AV                       
nr. L20144973285, termostat cu coloană tip CTO-20AC nr. L20214974694, controler 
de sistem tip CBM-20Alite nr. L20224911623, producător „SHIMADZU”, Japonia, 
solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0269:2012. 

A elibera Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0230U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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

 
2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, gaz-cromatograful                  
tip GC-2014, tip GCMS-QP2010SE, pentru gaz-cromatograf tip GC-2014                            
cu numărul de fabricaţie C11484606642SA cu următoarele părţi componente: detector 
cu ionizare în flacără (FID) tip FID-2014 nr. C11594400183SA, detector de ionizare 
termică (FTD) tip FTD-2014c nr. C11584400071SA, detector de captare a electronilor 
(ECD) tip ECD-2014 control unit nr. C11554500555SA; gaz-cromatograf tip GC-2014 
cu numărul de fabricaţie C1148436580CS; gaz-cromatograf tip GCMS-QP2010SE cu 
numărul de fabricaţie O20534970071 US, producător „SHIMADZU”, Japonia, 
solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0270:2012. 

A elibera Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0231U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare metrologică 12 luni. 
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3. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de 
lucru deţinute de către S.R.L. „Orhei-Gaz”, s-a hotărît: 
 

a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 016K-05/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 160, eliberat de ГП                      
„Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 04.04.2012. 

b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 017K-05/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 170, eliberat de ГП                     
„Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 04.04.2012. 

c) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 018K-05/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 171, eliberat de ГП                     
„Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 04.04.2012. 

d) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 019K-05/12 pentru contorul etalon de   
gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 138, eliberat de ГП                     
„Ивано- Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 04.04.2012. 

 
4. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de 
lucru deţinute de către S.R.L. „Edineţ-Gaz”, s-a hotărît: 
 

a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 013K-05/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 036, eliberat de ГП                     
„Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 13.03.2012. 

b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 014K-05/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 0536, eliberat de ГП                   
„Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 13.03.2012. 

c) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 015K-05/12 pentru contorul etalon de   
gaz cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 094, eliberat de ГП                     
„Ивано- Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 13.03.2012. 

 
 
 
 
/Director general                                                                     Vitalie DRAGANCEA 

 


