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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 057 
 
 
“06”  noiembrie 2014 
 
 
 
Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice şi loturi 
mici. 
 
Institutul Naţional de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea: 
  
 
 

H O T Ă R Î R E: 
 
1. A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor 
de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, analizor capilar a 
conţinutului şi proprietăţilor probelor biologice (sistemul de electrofareză capilară) tip 
«Капель -105M», producător  ООО „Люмэкс - Маркетинг”, Federaţia Rusă, cu  nr. III-
0397:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0082 UR firmei S.R.L. 
„LOKMERA”, mun. Chişinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. de 
fabricaţie 1386. 

A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a analizorului capilar a conţinutului şi 
proprietăţilor probelor biologice (sistemul de electrofareză capilară) tip «Капель -105M», 
efectuată de către ФБУ ”Тест-Санкт-Петербург”, Federaţia Rusă. În acest caz pe mijlocul de 
măsurare şi pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaştere a rezultatelor verificărilor 
(”REC”); 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru analizorul capilar a conţinutului şi proprietăţilor 
probelor biologice (sistemul de electrofareză capilară) tip «Капель -105M» verificarea 
metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor 
de măsurare supuse controlului metrologic legală). 

                
2. A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor 
de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, dozimetru-radiometru tip 
MКC-PM1405, producător  ООО „Полимастер”, Republica Belorus, cu  nr. III-0398:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0083 UR firmei S.C. 
„IMUNOTEHNOMED” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie 130404. 
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A recunoaşte verificarea metrologică iniţială a dozimetrului-radiometrului tip MКC-
PM1405, efectuată de către РУП БелГИМ, Republica Belorus. În acest caz pe mijlocul de 
măsurare şi pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaştere a rezultatelor verificărilor 
(”REC”); 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru dozimetru-radiometru tip MКC-PM1405 
verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală). 
 
3. A recunoaşte certificatul de aprobare de model şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor 
de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, avertizor de contaminare 
radioactivă tip СРК-АТ2327, producător УП ”АТОМТЕХ”, Republica Belarus, cu  nr. III-
0399:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0084 UR firmei ISDS ”Obiectele 
Speciale nr. 5101, nr. 5102”, mun. Chişinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare 
menţionat cu nr. de fabricaţie 229.200 (cu blocul de detectare tip БДКГ-04 cu nr. de fabricaţie: 
229.202; 229.203; 229.204; 229.205; 229.206). 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru avertizorul de contaminare radioactivă tip СРК-
АТ2327 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform 
„Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală). 
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