
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0032-M 

“21”  septembrie 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 în 
scopul efectuarării 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, aparatul de cîntărit cu 
funcţionare neautomată tip DISOMAT Tersus, modificarea VTG 20450 cu 
numerele de fabricaţie: DT-0624/12 (dispozitivul electronic cu numărul de fabricaţie 
5I001249) producător Schenck Process GmbH, Republica Federală Germania, 
solicitant I.C.S. STRABAG S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0285:2012. 

A elibera I.C.S. STRABAG S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0243U 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. „Ialoveni-Gaz”, or. Ialoveni, s-a hotărît: 
 

a) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 019K-01/12, pentru contorul etalon de 
gaz cu pistoane rotative, tip РЛ, nr. de fabricaţie 1218, eliberat de              
ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 18.07.2012. 

b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 018K-01/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu pistoane rotative tip РЛ, nr. de fabricaţie 1216, eliberat de                                  
ГП „Ивано-Франковский научно-производственный центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 18.07.2012. 

c) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 040K-05/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu pistoane rotative, tip РЛ, nr de fabricaţie 1217, eliberat de                               
ГП „Ивано-Франковский научно-производственый центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 19.07.2012. 

d) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 046K-05/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu tambur, tip ТЕМПО, nr. de fabricaţie 229, eliberat de                                        
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ГП „Ивано-Франковский научно-производственый центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 03.08.2012. 

e) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 012K-07/12 pentru contorul etalon de gaz 
cu turbină, tip ТЕМПО-400, nr. de fabricaţie 120601, eliberat de                         
ГП „Ивано-Франковский научно-производственый центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”, Ucraina, la 12.07.2012. 

 
 
 
/Director general                                              Vitalie DRAGANCEA 
 
 


