HOTĂRÎRE
nr. 031
“21” septembrie 2015
Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare.
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a
mijloacelor de măsurare și în urma recomandărilor Consiliului Tehnico-Științific al INM din data
18.09.2015, emite următoarea
HOTĂRÎRE:
1. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise
spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE
NEAUTOMATĂ tip Alex Print, producător „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, Republica
Moldova, cu nr. I-0940:2015.
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 966 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un
termen de 5 ani pînă la 21.09.2020.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE
NEAUTOMATĂ tip Alex Print verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de
verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal‟).
Solicitanții să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere pentru extinderea domeniului
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012 şi prevederilor din raportul de încercări
metrologice în scopul aprobării de model.
2. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise
spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE
NEAUTOMATĂ tip MG Hercules xxxx, producător „Melitax Grup” S.R.L., mun. Chişinău,
Republica Moldova, cu nr. I-0941:2015.
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 967 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un
termen de 5 ani pînă la 21.09.2020.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT DE CÎNTĂRIT CU FUNCȚIONARE
NEAUTOMATĂ tip MG Hercules xxxx verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada
de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal‟).
Solicitanții să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere pentru extinderea domeniului
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012 şi prevederilor din raportul de încercări
metrologice în scopul aprobării de model.
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3. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise
spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, SPECTROFOTOMETRU tip Cary 60, producător
„Agilent Technologies Australia Pty Ltd”, Australia, cu nr. I-0942:2015.
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 968 pentru mijlocul de măsurare menţionat pe un
termen de 5 ani pînă la 21.09.2020.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru SPECTROFOTOMETRU tip Cary 60 verificarea
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟).
Solicitanții să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere pentru extinderea domeniului
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012 şi prevederilor din raportul de încercări
metrologice în scopul aprobării de model.
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