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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 036 

 

“17”  noiembrie 2015 
 
 
Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice și în 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 tip UV-1800, 
producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia, cu nr. III-0434:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0346 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricație: A11635203352CD.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru SPECTROFOTOMETRU tip UV-1800 
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, pH-metru tip F-71G, producător ”HORIBA” Ltd., 
Japonia, cu nr. III-0435:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0347 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricație: M1DFY07H; UM4WX8XX; V3A90VXI; 86CAB77B; FKH0F98A; HWPW98EP.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru pH-metru tip F-71G 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, CONDUCTOMETRU tip DS-72G, producător 
”HORIBA” Ltd., Japonia, cu nr. III-0436:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0348 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricație: 3DWPYU2D; 3592BYSB; VCE9ECBK; VK0PCSP7; T5L5P2M6; 
WMOXVFYG.  
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Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CONDUCTOMETRU tip DS-72G 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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