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H O T Ă R Î R E 
 

nr.018 

“17”  martie 2014 
 
 
 
Referitor la recunoașterea certificatelor de aprobare de model pentru mijloacele de măsurare 
importate în exemplare unice și loturi mici. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea: 
  
 
 

H O T Ă R Î R E : 
 

1. A recunoaște certificatul de aprobare de model şi a include în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, DISPOZITIV 
PENTRU MĂSURAREA INTENSITĂȚII CÂMPULUI MAGNETIC tip ИMП – 
05,producător:OAO ”НПП ”Циклон – Тест”, Federația Rusă, or. Friazino, cu nr. III–
0353:2014. 
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0065 URpentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricație1924,pentru”CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE 
STAT ”REGISTRU”” Î.S., mun. Chişinău. 
  
 Se recunoaște verificarea metrologică iniţială dispozitivului pentru măsurarea intensității 
câmpului magnetic tip ИMП – 05 ,efectuate de către ФБУ «ЦСМ Московской области», 
Federația Rusă. În acest caz, pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ se aplică marcajul metrologic 
de recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”). 
  
 Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale dispozitivului pentru măsurarea 
intensității câmpului magnetic tip ИMП – 05  în laboratoarele metrologice a ţărilor semnatare a 
„Acordului de recunoaştere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor 
metrologice a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de Organismele Naţionale de 
Metrologie a ţărilor respective, cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul 
Naţional de Metrologie a Republicii Moldova. 
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2. A recunoaște certificatul de aprobare de model şi a include în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III,DISPOZITIV 
PENTRU MĂSURAREA INTENSITĂȚII CÂMPULUI ELECTRIC tip ИЭП – 05,producător: 
OAO „НПП ”Циклон – Тест”, Federația Rusă, or. Friazino, cu nr. III–0354:2014. 
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0066 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat cu nr. de fabricație1855,pentru„”CENTRUL RESURSELOR 
INFORMAȚIONALE DE STAT ”REGISTRU”” Î.S., mun. Chişinău. 
  

Se recunoaște verificarea metrologică iniţială a dispozitivului pentru măsurarea intensității 
câmpului electric tip ИЭП – 05, efectuate de către ФБУ «ЦСМ Московской области», Federația 
Rusă. În acest caz, pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ se aplică marcajul metrologic de 
recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”). 
 
Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale dispozitivului pentru măsurarea 
intensității câmpului electric tip ИЭП – 05 în laboratoarele metrologice a ţărilor semnatare a 
„Acordului de recunoaştere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor 
metrologice a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de Organismele Naţionale de 
Metrologie a ţărilor respective, cu recunoaşterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul 
Naţional de Metrologie a Republicii Moldova. 
 

3. A recunoaște certificatul de aprobare de model şi a include în “Registrul de Stat al 
mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, APARATUL 
PENTRU MĂSURAREA SARCINII ELECTROSTATICE tip ИЭCП – 01, producător:ФГУП 
„НПП ”Циклон – Тест”, Federația Rusă, or. Friazino, cu nr. III–0355:2014. 
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr.0067 UR pentru mijlocul de măsurare 
menționat cu nr. de fabricație 1706, pentru ”CENTRUL RESURSELOR INFORMAȚIONALE DE 
STAT ”REGISTRU”” Î.S., mun. Chişinău. 
  
 Se recunoaște verificarea metrologică inițialăal aparatului pentru măsurarea sarcinii 
electrostatice tip ИЭCП – 01, efectuate de către ФБУ «ЦСМ Московской области», Federația 
Rusă. În acest caz, pe СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ se aplică marcajul metrologic de 
recunoaştere a rezultatelor verificărilor (”REC”). 
  
 Beneficiarul să asigure efectuarea verificărilor periodice ale aparatului pentru măsurarea 
sarcinii electrostatice tip ИЭCП – 01 în laboratoarele metrologice a ţărilor semnatare a „Acordului 
de recunoaștere reciprocă a rezultatelor încercărilor de aprobare de model, verificărilor metrologice 
a mijloacelor de măsurare” care sunt autorizate de Organismele Naţionale de Metrologie a ţărilor 
respective, cu recunoașterea ulterioară a acestor verificări de către Institutul Naţional de Metrologie 
a Republicii Moldova. 
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4. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurarepermisespreutilizareînRepublica Moldova”, partea III, SPECTROFOTOMETRU UV-
VIS     tip Specord 200 Plus,producător:”Analytik Jena”, Republica Federală Germania, cu nr. 
III–0356:2014. 

 
A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model nr. 0294 Upentru mijlocul de 

măsurare menționat cu nr. de fabricație 223E1548; 223E1551; 223E1552; 223E1554; 223E1555; 
223E1556; 223E1560; 223E1576; 223E1577; 223E1580, pentru S.C. „IMUNOTEHNOMED” 
S.R.L., mun. Chişinău. 
 
 Asupuneîn mod obligatoriumijlocul de măsurare menționatverificăriimetrologiceinițiale. 

Pentrumijlocul de măsurare menționatse stabilește în mod obligatoriu verificarea 
metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni. 
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