
  

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 0022-M 

 

“12”  iunie 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 
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 în Republica Moldova”, partea III, electrocardiograful tip 
ECG (modificările ECG-101, ECG-300, ECG-6010), pentru modificarea ECG-101 
numerele de fabricaţie: 0111030136, 0111030127, 0111020080; pentru modificarea 
ECG-300 numerele de fabricaţie: 0311030113, 0311030107, 0311030108, 
0311030110, 0311030118; pentru modificarea ECG-6010 numerele de fabricaţie: 
1911030022, 1911030035, producător „Shenzhen Biocare Electronics Co., Ltd.”, 
Republica Populară Chineză, solicitant F.Ş.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. 
Chişinău, cu nr. III-0278:2012. 

A elibera F.Ş.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de 
aprobare de model nr. 0238U pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

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

 
2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul de 
cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB, 
producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît:  
De aprobat completările la descrierea de model pentru aparatul de cîntărit cu 
funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB, inclus în 
„Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova” sub numărul I-0751:2010 în scopul includerii traductoarelor tip BM14G, tip 
BM14A, producător „Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co. Ltd. 
(Zemic)”, Republica Populară Chineză; tip ZS, tip QS, tip NHS, tip YBS, producător 
„Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co, Ltd.”, Republica Populară Chineză, tip 
CSP-M, tip ASC, producător „Vishay Tedea-Huntleigh Ltd.”, Statul Israel şi a 
modificărilor constructive noi. 
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3. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul de 
cîntărit cu funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip 
BSA, producător şi solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît:  
De aprobat completările la descrierea de model pentru aparatul de cîntărit cu 
funcţionare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA, 
inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova” sub numărul I-0750:2010 în scopul includerii traductoarelor tip 
BM14G, tip BM14A, producător „Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co. 
Ltd. (Zemic)”, Republica Populară Chineză; tip ZS, tip QS, tip NHS, tip YBS, 
producător „Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co, Ltd.”, Republica Populară 
Chineză, tip CSP-M, tip ASC, producător „Vishay Tedea-Huntleigh Ltd.”, Statul Israel 
şi a modificărilor constructive noi. 
 
4. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanţa 
electrono-tenzometrică de cîntărire statică tip BS, producător şi solicitant „Alex S & 
E” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît:  
De aprobat 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 modificării BS-15D1.4-7. 
 
 
 
   
/Director general                                                                         Vitalie DRAGANCEA 


