
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0024-M 

“04”  iulie 2012                                                                                        mun. Chişinău 
 

Referitor la aprobarea de  
model a mijloacelor de măsurare importate  
în loturi mici sau exemplare unice  

 
 

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în 
scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau 
exemplare unice şi 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, analizatorul                  
hematologic tip ABX Micros ES 60, cu numerele de fabricaţie: 110ESOH02868; 
108ESOH02468; 105ESOH02276; 112ESOH03165; 201ESOH03440, producător 
„HORIBA ABX SAS”, Republica Franceză, solicitant ÎM „Becor” S.R.L.,                  
mun. Chişinău, cu nr. III-0280:2012. 

A elibera ÎM „Becor” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model            
nr. 0239U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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

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

a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 033K-05/12, pentru contorul etalon de 
gaz cu pistoane rotative, tip РЛ, nr. de fabricaţie 1208, eliberat de                                        
ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 11.06.2012. 

b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 014K-01/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 1207, eliberat de                                       
ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 12.06.2012. 

REPUBLICA MOLDOVA 
Întreprinderea  de stat  

 
 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE  
 STANDARDIZARE ŞI  METROLOGIE 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
Государственное предприятие 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 



 
c) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 013K-01/12 pentru contorul etalon de gaz 

cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 1206, eliberat de                                        
ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 12.06.2012. 

d) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 032K-05/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu tambur tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 225, eliberat de                    
ГП „Ивано- Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 11.06.2012. 

 
 
 
/Director general                                                                Vitalie DRAGANCEA 


