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. 0026 – M
“20” septembrie 2010

mun. Chişinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
in loturi mici sau exemplare unice

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 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, rezervorul staţionar
cilindric pentru produse alimentare tip Cc ST, cu numerele de fabricaţie 5163092
(55740), 5163094 (55741), 5163093 (55742), 5023.017, 5023.016 producător PIM
Ltd., Bulgaria, solicitant Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A., or. Cricova, cu
nr. III-0168:2010.
A elibera Combinatul de Vinuri „CRICOVA” S.A., or. Cricova, certificatul de
aprobare de model nr. 0152U 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 120 luni.
2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, rezervorul cilindric
orizontal pentru produse petroliere tip RPD-60, cu numerele de fabricaţie 002, 004
producător Grupul de Construcţii Civile „VALCON” S.R.L., Romania, solicitant I.M.
„ROHE SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0169:2010.
A elibera I.M. „ROHE SERVICE” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare
de model nr. 0153U 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 60 luni.

3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, dozator cu funcţionare
continuă tip BS-4, cu numărul de fabricaţie 07251, producător ESIT Electronik
Sistemler Imalat ve Ticaret Ltd. Srl., Turcia, solicitant I.C.S. „BETON LUX” S.R.L.,
mun. Chişinău, cu nr. III-0170:2010.
A elibera I.C.S. „BETON LUX” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de
model nr. 0154U 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.
4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, dozator tip BBF, cu
numerele de fabricaţie 05252, 09358, 12345 producător ESIT Electronik Sistemler
Imalat ve Ticaret Ltd. Srl., Turcia, solicitant I.C.S. „BETON LUX” S.R.L., mun.
Chişinău, cu nr. III-0171:2010.
A elibera I.C.S. „BETON LUX”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model
nr. 0155U 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.
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