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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 065a 
 
“29” decembrie 2014 
 
Referitor la aprobarea de model şi recunoaşterea rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor 
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, APARATUL DE CÎNTĂRIT CU FUNCŢIONARE 
NEAUTOMATĂ (balanţă electronică) tip KH II – OEM 800, producător BIZERBA GmbH&Co 
KG, Republica Federală Germania, cu nr. III-0404:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0324 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie 11077033; 11077034; 11077035; 11077036; 11077037; 11077038, firmei 
„ROMANIAN BUSINESS CONSULT-M” S.R.L. mun. Chişinău, Republica Moldova pentru 
mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARATUL DE CÎNTĂRIT CU 
FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ (balanţă electronică) tip KH II – OEM 800 verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni. (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală”). 

                
2. A recunoaşte certificatul de examinare de tip CE şi a include în ”Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, CONTOR DE 
APĂ ELECTROMAGNETIC tip OPTIFLUX 2300C, producător „KROHNE Altometer B.V.”, 
Regatul Ţărilor de Jos, cu nr. III-0405:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a examinării de tip CE nr. 0086 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat firmei S.C. „AXIMA GRUP” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova 
pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie A14035017; A14035092; A14035093. 

A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a contorului de apă electromagnetic                    
tip OPTIFLUX 2300C, efectuată de către „KROHNE Altometer B.V.”, Regatul Ţărilor de Jos. În 
acest caz pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaştere a rezultatelor verificărilor 
(”REC”); 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONTOR DE APĂ ELECTROMAGNETIC             
tip OPTIFLUX 2300C verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 24 luni 
(conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală). 
 
 
Director general                                                                      VITALIE DRAGANCEA 


