
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0019 – M 

“19”  iulie  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  

 
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 in Republica Moldova”, partea III, aparatul pentru măsurarea 
presiunii arteriale cu manometru electronic tip BP-200 Plus, cu numărul de 
fabricaţie 310.00819 producător Schiller AG, Confederaţia Elveţiană, solicitant I.C.S. 
„CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, cu nr. III-0156:2010. 

A elibera I.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, 
certificatul de aprobare de model nr. 0141U 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. 

 
2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful tip 
CARDIOVIT AT-101, cu numărul de fabricaţie 080.13684 producător Schiller AG, 
Confederaţia Elveţiană, solicitant I.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, 
mun. Chişinău, cu nr. III-0157:2010. 

A elibera I.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, 
certificatul de aprobare de model nr. 0142U 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. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, aparatul pentru măsurarea 
presiunii arteriale cu manometru electronic tip BR-102 Plus, cu numerele de 
fabricaţie 290.04883, 290.06535, 290.04884, 290.06536 producător Schiller AG, 
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Confederaţia Elveţiană, solicitant I.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, 
mun. Chişinău, cu nr. III-0158:2010. 

A elibera I.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, 
certificatul de aprobare de model nr. 0143U 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, electrocardiograful tip 
CARDIOVIT AT-10 plus, cu numărul de fabricaţie 173.02068 producător Schiller 
AG, Confederaţia Elveţiană, solicitant I.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC 
GERMAN”, mun. Chişinău, cu nr. III-0159:2010. 

A elibera I.C.S. „CENTRUL DE DIAGNOSTIC GERMAN”, mun. Chişinău, 
certificatul de aprobare de model nr. 0144U 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. 

 
 
 
 

Director general                               Vitalie DRAGANCEA 

 


