
 

 

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 031 
“12” iunie 2014                                   
                                                                      
 
Referitor la aprobarea de model, prelungirea certificatelor de aprobare de model şi completarea 
descrierii de model a mijloacelor de măsurare. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de 
model, în scopul prelungirii certificatului de aprobare de model şi în scopul completării descrierii 
de model a mijloacelor de măsurare, şi în urma recomandărilor Consiliului Naţional de 
Metrologie din cadrul Ministerului Economiei din data de 06.06.14, 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 I, Analizor tip epoc®, producător: Epocal Inc., Canada, 
solicitant: „Sanmedico” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova, cu nr. I–0903:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 921 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 12.06.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Analizor tip epoc® verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
 
 
2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, Distribuitor de produse petroliere și gaze lichefiate 
tip: SHARK BMP 5xx.S, SHARK BMP 2xxx.S, OCEAN BMP 4xxx.O, SUNNY-XE EURO 
Sxx xxxx.E, producător TATSUNO EUROPE a.s., Republica Cehă, solicitant: „Olsom” S.R.L., 
mun. Chişinău, Republica Moldova. cu nr. I–0904:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 922 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 12.06.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Distribuitor de produse petroliere și gaze lichefiate 
tip: SHARK BMP 5xx.S, SHARK BMP 2xxx.S, OCEAN BMP 4xxx.O, SUNNY-XE EURO 
Sxx xxxx.E verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 6 luni. 
 
 
3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova”, partea I, Distribuitor de produse petroliere şi gaze lichefiate 
tip QUANTIUM ”XXXX”, producător: Tokheim UK Ltd., Regatul Unit al Marii Britanii şi 



 

 

Irlandei de Nord, solicitant: „Yuventa M” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova. cu nr. I–
0905:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 923 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un 
termen de 5 ani pînă la 12.06.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Distribuitor de produse petroliere şi gaze lichefiate 
tip QUANTIUM ”XXXX” verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare - 6 luni. 
 
4. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 924 pentru mijlocul de măsurare Contor de 
gaz cu membrană tip ГЕЛИОС U (G1,6(T); G2,5(T); G4(T)), inclus anterior în Registrul de 
Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova sub nr. I-0744: 
2010, producător: ”Apator Metrix” S.A., Republica Polonia, solicitant: ”Lem Laboratory” 
S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova, pe un termen de 5 ani pînă la 12.06.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Contor de gaz cu membrană tip ГЕЛИОС U 
(G1,6(T); G2,5(T); G4(T)) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare - 60 luni. 
 
5. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 925 pentru Aparat de cântărit cu funcţionare 
neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip CAxxx, inclus anterior în 
Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova sub nr. 
I–0760:2011 producător şi solicitant: S.C. ”Comsalex Grup” S.R.L., mun. Chişinău, Republica 
Moldova, pe un termen de 5 ani pînă la 12.06.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparat de cântărit cu funcţionare neautomată 
(basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip CAxxx verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
 
6. A elibera completarea la descrierea de model pentru Aparat de cântărit cu funcţionare 
neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB, producător: şi solicitant Î.C.S. 
”Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova. 
 
 
 
 
 
 
Director general                                                                                     Vitalie DRAGANCEA 


