
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0023-M 

  

“05” iulie 2011                                                                                mun. Chişinău 
 

Referitor la efectuarea expertizei 
metrologice a documentelor 

 
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, in calitate de organism naţional de 
metrologie, examinind materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite 
următoarea 

H O T Ă R Î R E : 
1. In urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţa electrono-
tenzometrică de cîntărire statică tip BS modificările BS-1,5D1.3-1; BS-6D1.3-5; BS-15D1.3-
5; BS-30D1.3-5, producător şi solicitant „Alex S&E”  SRL,   mun. Chişinău, s-a hotărît:  

a) A aproba completările la descrierea de model pentru balanţa electrono–tenzometrică de 
cîntărire statică tip BS, inclusă în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0222:2000, în scopul includerii modificărilor 
BS-1,5D1.3-1; BS-6D1.3-5; BS-15D1.3-5; BS-30D1.3-5. 

 
2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul pentru 
măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic tip BP... modificările BP A200, BP 
A200 Afib, BP A150, producător ONBO ELECTRONIC (SHENZHEN) CO. LTD., China; 
Microlife Corporation, Taiwan; Microlife AG, Elveţia, solicitant  IM „Delta-Medica” SRL, 
mun. Chişinău, s-a hotărît:  

a) A aproba completările la descrierea de model pentru aparatul pentru măsurarea presiunii 
arteriale cu manometru electronic tip BP... incluse in „Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0560:2007 in scopul 
includerii modificărilor BP A200, BP A200 Afib, BP A150. 

 
3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la etaloanele de 
lucru, din domeniul forţă şi durităţi solicitate de „Inmacomproiect” S.A., mun. Chişinău, s-a 
hotărît:  

a) A recunoaşte certificatele de etalonare din domeniul forţă şi duritate conform anexei 1 
efectuate de „Укрметртестстандард”, Ucraina. 

 
4. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la vibrometru tip 
„ВИП-2 с Д-21А”, producător „Виброприбор”, Federaţia Rusă, solicitant „Inmacomproiect” 
S.A., mun. Chişinău, s-a hotărît:  

b) A recunoaşte certificatul de etalonare nr. 22-02/006-11 pentru vibrometru tip „ВИП-2 
с Д-21А”, cu numărul de fabricaţie 553 şi cel de serie 3704, producător 
„Виброприбор”, Federaţia Rusă eliberat de către ГП „Укрметртестстандард”, 
Ucraina la 20.06.2011. 

 
Director general                                            Vitalie DRAGANCEA 
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Anexa 1 
 

Nr. Denumirea şi tipul  etalonului 
Nr. 

certificatului 
de etalonare 

Nr. de 
fabricaţie a 
etalonului 

Data emiterii 
certificatului 
de etalonare 

1 Dinamometru etalon de ordinul 
3 tip ДОС-100 34-0016 C164 17.06.2011 

2 Dinamometru etalon de ordinul 
3 ДОС-50 34-0017 C562 17.06.2011 

3 Dinamometru etalon de ordinul 
3 ДОР-50 34-0019 78 17.06.2011 

4 Dinamometru etalon de ordinul 
3 ДОР-10 34-0018 P890 17.06.2011 

 


