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H O T Ă R Î R E 
 

nr.026 

“20”  august 2015 
 
Referitor la aprobarea de model  a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice. 
 
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, ph-metru tip HI 3221, producător Hanna 
Instruments, România cu nr. III-0417:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr.0332 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu         
nr. de fabricaţie: E0042153 (cu electrod tip HI 1131 nr. fabricație 01231EAN ).  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru ph-metru tip HI 3221 verificarea metrologică iniţială şi 
periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare 
supuse controlului metrologic legal‟). 
 

2. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, POLARIMETRU tip UniPol L, producător 
SCHMIDT+HAENSCH GmbH& Co., Republica Federală Germania cu nr. III-0418:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr.0333 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu         
nr. de fabricaţie: 35044.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru POLARIMETRU tip UniPol L verificarea metrologică 
iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
 

3. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, REFRACTOMETRU tip RX-9000α, producător 
ATAGO Co. Ltd., Japonia cu nr. III-0419:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr.0334 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu         
nr. de fabricaţie: 154508.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru REFRACTOMETRU tip RX-9000α verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
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4. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 

spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, DENSIMETRU tip DMA 4100M, producător 
Anton Paar GmbH, Republica Austria cu nr. III-0420:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr.0335 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu         
nr. de fabricaţie: 81686964.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru DENSIMETRU tip DMA 4100M verificarea metrologică 
iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 60 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de 
măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
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