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H O T Ă R Î R E 
 

nr.008 
“30”  ianuarie 2014 
 
 
 

Referitor la aprobarea de model în exemplare unice sau loturi mici a mijloacelor de măsurare; 
recunoaşterea certificatelor de aprobare de model pentru mijloacele de măsurare importate în 

exemplare unice sau loturi mici. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate 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, pH-metru  tip AD 111, producător ADWA 
HUNGARY Kft., Republica Ungară cu nr. III-0341:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr.0285 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie: A0015398, firmei ”ECOCHIMIE” S.R.L., mun.Chişinău. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru pH-metru  tip AD 111 verificarea metrologică iniţială şi 
periodic cu perioada de verificare – 12 luni. 

 
2.A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în “Registrul de Stat al 

mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, ANALIZORUL 
DE GAZE tip ИГС-98 (modificarea Koмета-М-5), producător: ОАО «НПП «Дельта», 
Federaţia Rusă, or. Moscova , cu nr. III–0342:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr.0062 UR pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie 31223, 30107, pentru „MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău. 
 Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a analizorului de gaze  tip ИГС-98 (modificarea 
Koмета-М-5), efectuate de către ФГУП «ВНИИМС», Federaţia Rusă. În acest caz în paşaport 
(ПАСПОРТ) (pct. 5) se aplică marcajul metrologic de recunoaştere a rezultatelor verificărilor 
(”REC”) . 
 A stabili verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 

3. A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, DOZIMETRUL 
tip ДБГ-06Т ,producător: ОАО «Механический завод», 196084, Federaţia Rusă, or. Sankt-
Petersburg, str. Parcovaia, 6, cu nr. III–0343:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0063 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie 2768, pentru„MIC-TAN” S.R.L., mun. Chişinău. 
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Se recunoaşte verificarea metrologică iniţială a dozimetrului tip ДБГ-06Т, efectuată de către 
ФБУ «Тест-С.-Петербург», Federaţia Rusă. În acest caz în РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ (pct. 14) se aplică marcajul metrologic de recunoaştere a rezultatelor 
verificărilor (”REC”). 
 
           A stabili obligatoriu verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
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