
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0008-M 

  

“27”  februarie 2012                                                                            mun. Chişinău 
 
 

Referitor la aprobarea de  
model a mijloacelor de măsurare importate  
în loturi mici sau exemplare unice  
 

 
Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul 
aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în 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 în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic diagnostic tip       
SONOLINE Prima cu numărul de fabricaţie BBE3029 cu traductorul tip 7.5L75S numărul de 
fabricaţie XF93110 şi traductorul tip 3.5C40S numărul de fabricaţie XA9567-1, producător 
SIEMENS, Statele Unite ale Americii, solicitant Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul 
Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, cu nr. III-0264:2012. 

A elibera Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. 
Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0226U 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 în Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic DOPPLER diagnostic tip        
HI VISION Preirus cu numărul de fabricaţie KE17319001 şi traductoarele tip EUP-C514 numărul 
de fabricaţie KE16255005G, tip EUP-CV524 numărul de fabricaţie KE12998805B, tip EUP-L74M 
numărul de fabricaţie KE17408221B, tip EUP-V53W numărul de fabricaţie KE16057006B, 
producător Hitachi Medical Corporation, Japonia, solicitant Instituţia Medico-Sanitară Publică 
Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. Chişinău, cu nr. III-0265:2012. 

A elibera Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, mun. 
Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0227U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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