ORGANISMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE
AL REPUBLICII MOLDOVA

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕТРОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

INSTITUTUL NAŢIONAL DE
STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

HOTĂRÎRE
nr. 0026-M

“02” august 2011

mun. Chişinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
in loturi mici sau exemplare unice şi expertiza
metrologică a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, in calitate de organism naţional de
metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a
mijloacelor de măsurare importate in loturi mici sau exemplare unice şi materialele
prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea
HOTĂRÎRE:
1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare
permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, aparatul ultrasonografic
doppler diagnostic tip iVis60 cu numărul de fabricaţie 0805010 producător CHISON
MEDICAL IMAGING CO., LTD., Republica Populară Chineză, solicitant
„MEDOPTIFARM” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0232:2011.
A elibera „MEDOPTIFARM” S.R.L., mun. Chişinău oi, certificatul de aprobare de
model nr. 0202U pentru mijlocul de măsurare menţionat.
Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de
verificare 12 luni.
2. In rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la
mijloacele de măsurare din domeniul electricităţii, solicitate de S.A. „Reţelele Electrice
de Distribuţie Nord”, mun. Bălţi, s-a hotărît:
a) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice pentru mijloacele de
măsurare din domeniul electricităţii, conform anexei 1, tabelul 1 efectuate de
„Укрметртестстандард”, Ucraina.
b) A recunoaşte rezultatele verificării metrologice periodice pentru mijloacele de
măsurare din domeniul electricităţii, conform anexei 1, tabelul 2 efectuate de
ФГУП „ВНИИМС”, Federaţia Rusă.

Director general
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Anexa 1
Tabelul 1
Denumirea şi tipul
Nr.
mijlocului de măsurare

1
2
3

Transformator etalon de
curent tip CA535 N 005
Comparator tip CA507
Cutie de sarcini
CA5018-5

Nr.
buletinului

Nr. de
fabricaţie a
mijlocului
de
măsurare

Data
emiterii
buletinului

Valabilitatea
buletinului

29-11/0963

005

08.06.2011

08.06.2015

29-11/0961

702

08.06.2011

06.2012

29-11/0962

018

08.06.2011

06.2012

Tabelul 2

Nr.

1

2

3

Denumirea şi tipul
mijlocului de măsurare

Nr.
buletinului

Măsurător al indicaţiilor
calităţii energiei electrice 206.1-4850-11
tip ЭРИС-КЭ.04
Măsurător al indicaţiilor
calităţii energiei electrice 206.1-4848-11
tip ЭРИС-КЭ.04
Măsurător al indicaţiilor
calităţii energiei electrice 206.1-4989-11
tip ЭРИС-КЭ.02

Nr. de
fabricaţie
Data
a
emiterii
mijlocului
buletinului
de
măsurare

Valabilitatea
buletinului

0162

20.06.2011

20.06.2015

0071

23.06.2011

23.06.2013

185

30.06.2011

30.06.2015

