
 

 

 

H O T Ă R Î R E 
 

nr. 007 
“30”  ianuarie 2014                                   
                                                                      
 
Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model 
a mijloacelor de măsurare şi în urma deciziilor Consiliului Naţional de Metrologie din cadrul 
Ministerului Economiei din data de 23.01.14, 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 I, Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu 
manometru electronic tip CITIZEN CH (modificarea 308B; 311B; 437; 452; 456; 650; 657), 
producător: CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.,LTD., Japonia, solicitant: F.P.Ş. „Amofarm” 
S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova. cu nr. I–0882:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 895 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
F.P.Ş. „Amofarm” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 30.01.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu 
manometru electronic tip CITIZEN CH (modificarea 308B; 311B; 437; 452; 456; 650; 657) 
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 I, Aparat pentru măsurarea nivelului lichidului în 
rezervoare tip Veeder Root MAG 2, producător: “Veeder Root Co”, Statele Unite ale 
Americii, solicitant: „Combuservice” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0883:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 896 pentru mijlocul de măsurare menţionat pentru 
„Combuservice” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 5 ani pînă la 30.01.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparat pentru măsurarea nivelului lichidului în 
rezervoare tip Veeder Root MAG 2 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada 
de verificare - 12 luni. 
 
3. A elibera firmei Î.M. "ALSYS DATA" S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 897 pentru Sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere 
şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „NCR Octane 2000„, producător: NCR Petrol 
Management Systems„, Regatul Danemarcei, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor 
de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu I-0337:2003 pe un 
termen de pînă la 30.01.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Sistemul de măsurare şi înregistrare a cantităţii 
produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul tip „NCR Octane 2000„ 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 6 luni. 



 

 

 
4. A elibera firmei “UNIMED - FARMA” S.R.L.,  mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 898 pentru Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru electronic, 
familia OMRON (modificările: S1 ( HEM-4030-RU), R1 (HEM-6114-RU), R2 (HEM-6113-
RU), R3 Opti ( HEM-6200-RU)), producător: „Omron Healthcare Europe B. V.”, Regatul 
Ţărilor de Jos (Olanda), inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare în Republica Moldova”, partea I, cu I-0736:2010 pe un termen de pînă la 
30.01.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparat pentru măsurarea presiunii arteriale cu 
manometru electronic, familia OMRON (modificările: S1 ( HEM-4030-RU), R1 (HEM-
6114-RU), R2 (HEM-6113-RU), R3 Opti ( HEM-6200-RU)) verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
 
5. A elibera firmei “UNIMED - FARMA” S.R.L.,  mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 899 pentru Termometru  electronic medical familia OMRON (modificările Flex 
Temp Smart (MC-343F-RU), Eco Temp Smart (MC-341-RU), Eco Temp Basic (MC-246-
RU)), producător: „Omron Healthcare Europe B. V.”, Regatul Ţărilor de Jos (Olanda), inclus 
anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova”, partea I, cu I-0737:2010 pe un termen de pînă la 30.01.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Termometru  electronic medical familia OMRON 
(modificările Flex Temp Smart (MC-343F-RU), Eco Temp Smart (MC-341-RU), Eco Temp 
Basic (MC-246-RU)) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 12 
luni. 
 
6. A elibera firmei Î.M. „DELTA - MEDICA” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 900 pentru Aparat  pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic 
tip BP AG1 (modificările BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP AG1-80), producător: 
„ONBO Electronic (Shenzhen) CO.LTD”, Republica Populară Chineză, inclus anterior în 
“Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, 
partea I, cu I-0559:2007 pe un termen de pînă la 30.01.2019. 
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru Aparat  pentru măsurarea presiunii arteriale cu 
manometru mecanic tip BP AG1 (modificările BP AG1-20, BP AG1-30, BP AG1-40, BP 
AG1-80) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare - 12 luni. 
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