
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0008– M 

“17” martie 2011                                                                                mun. Chişinău 
 

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

 
H O T Ă R Î R E : 

 
1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a 
areometrului din sticlă tip AMT cu numerele de fabricaţie 12778, 10378, 48128, 
81829, 81831, 81921, 81486, 51617, 10376, 40710 producător «Стеклоприбор», 
Ucraina, solicitant S.A. „JLC”, mun. Chişinău efectuate de Comitetul de Stat al 
Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum . 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III areometrul din sticlă tip AMT cu nr. III-0200:2011. 

A elibera certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0026UR pentru 
areometrul din sticlă tip AMT. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 60 luni. 

 
2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a 
areometrului din sticlă tip AMT cu numerele de fabricaţie 00339, 66266, 81920, 
81821, 10493, 10431, 40485, 81819, 50036, 50176 producător «Стеклоприбор», 
Ucraina, solicitant S.A. „JLC”, mun. Chişinău efectuate de Comitetul de Stat al 
Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de Consum . 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III areometrul din sticlă tip AMT cu nr. III-0201:2011. 

A elibera certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0027UR pentru 
areometrul din sticlă tip AMT. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 60 luni. 
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3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful                     
tip SE-3, cu numerele de fabricaţie SE3A22610C133531, SE3A22610C133491, 
SE3A22610C133461, SE3A22610C133481, SE3A22610C133551, 
SE3A22610C133471, SE3A22610C133501, SE3A22610C133521 producător „Edan 
Instruments Co Ltd”, China solicitant „MolDan Service” S.R.L., mun. Chişinău, cu       
nr. III-0202:2011. 

A elibera „MolDan Service” S.R.L.,mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0179U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 12 luni. 

 
4. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la fantomul 
tip Ultasound Phantom 405 GSX LE-0.5 şi fantomul Ultrasound Doppler Phantom 
1430 LE-0.5 producător Gammex Inc., SUA, solicitant Institutul Naţional de 
Standardizare şi Metrologie, mun. Chişinău, s-a hotărît:  

a) De recunoscut certificatul de etalonări pentru: 
- fantomul tip Ultrasound Phantom 405 GSX LE-0.5 nr. de fabricaţie 802267-

3589-3; 
- fantomul tip Ultrasound Doppler Phantom 1430 LE-0.5 nr. de fabricaţie 

805204-3612-4. 
 
 
 
 

Director general                                         Vitalie DRAGANCEA 

 


