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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 062 
 
“02” decembrie 2014 
 
 
 
Referitor la aprobarea de model şi recunoaşterea rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor 
de măsurare importate în exemplare unice sau loturi mici. 
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, SPECTROFOTOMETRU UV-VIS tip Specord 210 
Plus, producător Analytik Jena, Republica Federală Germania, cu  nr. III-0402:2014. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0323 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie 223F1495; 223F1501, firmei Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, Republica 
Moldova pentru mijlocul de măsurare menţionat. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru SPECTROFOTOMETRU UV-VIS tip Specord 
210 Plus verificarea metrologică iniţială şi 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, APARAT PENTRU 
MĂSURAREA PARAMETRILOR MICROCLIMEI tip «МЕТЕОСКОП-М», producător 
O.O.O. ”НТМ-Защита”, Federaţia Rusă, cu nr. III-0403:2014. 
A elibera certificatul de recunoaştere a aprobării de model nr. 0085 UR pentru mijlocul de 
măsurare menţionat firmei Î.M. „DUTCHMED-M” S.R.L., mun. Chişinău, Republica Moldova 
pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. de fabricaţie 134014; 134114; 134214; 134314; 
134414; 134514; 134614; 134714; 134814; 134914. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARATUL PENTRU MĂSURAREA 
PARAMETRILOR MICROCLIMEI tip «МЕТЕОСКОП-М» 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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