
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0032-M 

  

“22”  septembrie 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, în 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 aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre 
utilizare in Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful tip CARDIOLINE modificarea 
AR600ADV cu numărul de fabricaţie 17640924 producător et medical devices Sp, Italia, solicitant 
IMSP „Centrul de Sănătate Budeşti”, c. Budeşti, cu nr. III-0241:2011. 

A elibera IMSP „Centrul de Sănătate Budeşti”, c. Budeşti, certificatul de aprobare de model nr. 
0209U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de 
verificare 12 luni. 
 
2. In urma efectuării încercărilor metrologice a electrocardiografului tip BTL -08 (modificările Holter 
H100, Holter H300, Holter H600), producător BTL Industries, Ltd., Marea Britanie, solicitant S.C. 
„GLAVIRUX” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît:  
a) A aproba completările la descrierea de model pentru electrocardiograful tip BTL-08 (modificările 
SD, MD, MT Plus, LC, LT, LC Plus, LT Plus) inclus în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” sub I–0767:2011. 
 
3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la traductorul tip 7724-1 
şi tip 7723-3, producător Eduard Willw GmbH&co.KG, Republica Federală Germania, solicitant IS 
„Aeroportul Internaţional Mărculeşti”, r-nul. Floreşti, s. Lunga, s-a hotărît:  

a) A recunoaşte certificatul de etalonare pentru traductorul tip 7724-1, nr. de fabricaţie 
510432025 eliberat la 29.10.10. 

 
b) A recunoaşte certificatul de etalonare pentru traductorul tip 7723-3, nr. de fabricaţie 

511022010 eliberat la 13.01.10. 
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