ORGANISMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE
AL REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕТРОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSTITUTUL NAŢIONAL DE
STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

HOTĂRÎRE
nr. 0010 – M
“07” mai 2010

mun. Chişinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
in loturi mici sau exemplare unice şi
efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, in calitate de organism naţional
de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a
mijloacelor de măsurare importate in loturi mici sau exemplare unice şi materialele
prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea
HOTĂRÎRE:
1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de
combustibil tip QUANTIUM (modificarea 500T) cu numerele de fabricaţie
nr.D0949233, nr.D0949234, nr.D0949235, nr.D0949236, nr.D0949237 producător
TOKHEIM, Marea Britanie solicitant I.C.S. „PETROM MOLDOVA” S.A., mun.
Chişinău, cu nr. III-0148:2010.
A elibera I.C.S. „PETROM MOLDOVA” S.A., mun. Chişinău, certificatul de
aprobare de model nr. 0133U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare
menţionat, pe teritoriul ţării.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu
perioada de verificare 6 luni.
2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, gaz-cromatografului tip
VARIAN model CP 3800GC cu detector selectiv de masă model SATURN 2200
GC/MS cu numărul de fabricaţie a gaz-cromatografului 105179, a detectorului selectiv
de masă 06494 şi autosampler-ului 23004, producător firma Varian, Inc., SUA,
solicitant I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0149:2010.
A elibera I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de
model nr. 0134U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe
teritoriul ţării.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu
perioada de verificare 12 luni.

3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul
tip LOADMAN I, producător Al-Engineering Oy, Finlanda, solicitant I.C.S.
„Lemminkainen Infra Oy” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît:
a) De recunoscut certificatul de etalonare din 02.02.2010 pentru aparatul tip
LOADMAN I cu nr. de fabricaţie LI 020797.
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