
 

 

      H O T Ă R Î R E 
 

nr. 001 

“15” ianuarie 2014                                   
 
 
 
Referitor la aprobarea de model în exemplare unice sau loturi mici a mijloacelor de măsurare; 
recunoaşterea certificatelor de aprobare de model pentru mijloacele de măsurare importate în 
exemplare unice sau loturi mici; recunoaşterea certificatelor de aprobare de model pentru mijloacele 
de măsurare incluse anterior în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
RM. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate 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, Analizator biochimic semiautomat tip MINDRAY 
BA-88 A, producător „Shenzen Mindray Bio-medical Elrctronics Co., Ltd.”, Republica Populară 
Chineză cu nr. III–0332:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0283 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu  
nr. de fabricaţie: WR-97000769, firmei „Biosistem MLD” S.R.L., mun. Chişinău. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Analizator biochimic semiautomat tip MINDRAY BA-
88 A verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 

 
2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru Aparatul de 
cântărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip BK-300, producător: ЗАО 
«МАССА-К», or. Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă, efectuate de Agenţia Federală pentru 
Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. 
A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova”, partea III, Aparatul de cântărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) 
tip BK-300, producător: ЗАО «МАССА-К», or. Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă, cu nr. III–
0333:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0055 UR pentru mijlocul de măsurare menţionat cu 
nr. de fabricaţie: 007595, 007611, 007656, firmei Î.I. PLUGARU DANIEL, or. Hînceşti. 



 

 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparatul de cântărit cu funcţionare neautomată 
(balanţă de laborator) tip BK-300 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 în Republica Moldova”, partea III, Spectrofotometru cu absorbţie atomică tip AA7000, 
producător: producător firma „SHIMADZU”, Japonia, cu nr. III–0334:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0284 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie: A30664901444, firmei Î. M. „ GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Spectrofotometru cu absorbţie atomică tip AA7000 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
 
4. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru Comparatorul tip 
CA507, producător OOO „ОЛТЕСТ„ or. Kiev, Ucraina, efectuate de către Comitetul de Stat al 
Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi  Politicii de Consum. 
A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova”, partea III, Comparatorul tip CA507, producător OOO „ОЛТЕСТ„ or. Kiev, Ucraina, 
cu nr. III–0335:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr.0056 UR pentru mijlocul de măsurare menţionat cu 
nr. de fabricaţie: 823, firmei S.A.«REŢELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE NORD», mun. Bălţi. 
A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a Comparatorului tip CA507, efectuată de către 
Укрметртестстандарт, Ucraina. În acest caz pe buletinul de verificare metrologică a 
comparatorului tip CA507 se aplică marca metrologică de recunoaştere a rezultatelor verificărilor 
„REC”.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Comparatorul tip CA507 verificarea metrologică 
periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
 
5. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru Transformatorul 
de curent etalon tip CA535, producător OOO „ОЛТЕСТ„ or. Kiev, Ucraina, efectuate de către 
Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi  Politicii de Consum. 
A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova”, partea III, Transformatorul de curent etalon tip CA535, producător OOO „ОЛТЕСТ„ 
or. Kiev, Ucraina, cu nr. III–0336:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0057 UR pentru mijlocul de măsurare menţionat cu 
nr. de fabricaţie: 104, firmei S.A.«REŢELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE NORD», mun. Bălţi. 
A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a Transformatorului de curent etalon tip CA535, 
efectuată de către efectuate de către Укрметртестстандарт, Ucraina. În acest caz pe buletinul de 
verificare metrologică a Transformatorului de curent etalon tip CA535 se aplică marca 
metrologică de recunoaştere a rezultatelor verificărilor „REC”.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Transformatorul de curent etalon tip CA535 verificarea 
metrologică periodică cu perioada de verificare - 48 luni. 
 



 

 

6. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru Cutia de sarcini 
tip CA5018 – 5, producător OOO „ОЛТЕСТ„ or. Kiev, Ucraina, efectuate de către Comitetul de 
Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi  Politicii de Consum. 
A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova”, partea III, Cutia de sarcini tip CA5018 – 5, producător OOO „ОЛТЕСТ„ or. Kiev, 
Ucraina, cu nr. III–0337:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0058 UR pentru mijlocul de măsurare menţionat cu 
nr. de fabricaţie: 146, firmei S.A.«REŢELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE NORD», mun. Bălţi. 
A recunoaşte verificarea metrologică iniţială pentru Cutia de sarcini tip CA5018 – 5, efectuată de 
către Укрметртестстандарт, Ucraina. În acest caz pe buletinul de verificare metrologică a Cutiei de 
sarcini tip CA5018 – 5, se aplică marca metrologică de recunoaştere a rezultatelor verificărilor 
„REC”.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Cutia de sarcini tip CA5018 – 5 verificarea metrologică 
periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
 
7. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model pentru termometrul 
medical maximal din sticlă, producător OAO „Термоприбор”, Federaţia Rusă, efectuate de către 
Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 323 R pentru termometrul medical maximal din 
sticlă, inclus anterior în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în RM cu 
nr. I-0300:2003, firmei ”SANFARM-PRIM” S.A., mun. Chişinău, pe un termen de pînă la 
01.01.2015. 
A recunoaşte verificarea metrologică iniţială pentru termometrul medical maximal din sticlă, 
efectuată de către OAO „Термоприбор”, Federaţia Rusă. În acest caz pe („СПРАВКА о поверке и 
клеймение медицинского термометра se aplică marcajul recunoaşterii rezultatelor verificărilor 
(”REC”).  

 
 
 
 
 
Director general                                                                   VITALIE DRAGANCEA 


