
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0011– M 

 

“07” aprilie 2011                                                                                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, maşina universală tip 
CXWDW-50, cu numărul de fabricaţie 100801 producător „Zhejiang Chenxin 
Machine Equipments Co., Ltd”, R.P. China solicitant „UNIPLAST” S.R.L.,                      
mun. Chişinău, cu nr. III-0209:2011. 

A elibera „UNIPLAST” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model              
nr. 0183U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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 
CM300, cu numerele de fabricaţie 35110215005N, 35110215009N, 35110215011N, 
35110215012N, 35110215014N, 35110215015N, 35110215018N, 35110215020N, 
35110215024N, 35110215025N producător „Shenzen Comen Medical Instruments 
Co., Ltd”, R.P. China solicitant S.C. „RAILSMED” S.R.L., mun. Chişinău, cu                   
nr. III-0210:2011. 

A elibera S.C. „RAILSMED” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0184U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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, electrocardiograful tip 
CM300, cu numerele de fabricaţie 35110215003N, 35110215006N, 35110215008N, 
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35110215010N, 35110215021N, 35110215022N, 35110215023N, 35110215026N, 
35110215027N, 35110215029N producător „Shenzen Comen Medical Instruments 
Co., Ltd”, R.P. China solicitant S.C. „RAILSMED” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-
0211:2011. 

A elibera S.C. „RAILSMED” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0185U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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 
CM300, cu numerele de fabricaţie 35110215001N, 35110215002N, 35110215004N, 
35110215007N, 35110215013N, 35110215016N, 35110215017N, 35110215019N, 
35110215028N, 35110215030N producător „Shenzen Comen Medical Instruments 
Co., Ltd”, R.P. China solicitant S.C. „RAILSMED” S.R.L., mun. Chişinău, cu           
nr. III-0212:2011. 

A elibera S.C. „RAILSMED” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0186U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu 
perioada de verificare 12 luni. 
 
5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, analizor pentru gaze de 
eşapament tip Flux 4005, cu numerele de fabricaţie SE0730060, SE0730058 
producător PROTECH, Italia solicitant „EAST-AUTO-LADA” S.R.L., mun. Chişinău, 
cu nr. III-0213:2011. 

A elibera „EAST-AUTO-LADA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0187U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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

 
6. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a aparatului 
de măsurare a gradului de alb tip РЗ-БПЛ-ЦМ cu numărul de fabricaţie 061036 
producător ОАО „Загорский оптико-механический завод”, Federaţia Rusă solicitant 
S.A. „Combinatul de Produse Cerealiere din Chişinău”, mun. Chişinău efectuate de 
Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III aparatului de măsurare a gradului de alb tip РЗ-
БПЛ-ЦМ cu nr. III-0214:2011. 

A elibera certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0031UR pentru 
aparatulde măsurare a gradului de alb tip РЗ-БПЛ-ЦМ. 

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

 
 

 
Director general                                            Vitalie DRAGANCEA 

 


