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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 043 

 

“18”  decembrie 2015 
 
 
Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice şi 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, SPECTROMETRU tip DSPec LF, producător 
AMETEK Advanced Measurement Technology, Inc., Statele Unite ale Americii, cu nr. III-
0442:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0354 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu 
detectorul tip GEM-S7025P4-RB-SMP - P51439B.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru SPECTROMETRU tip DSPec LF verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni (conform „Listei Oficiale a 
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului 
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012. 
 

2. 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-0443:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0355 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie: 81838905, 81838967.  

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‟). 
Solicitantul să depună la INM declaraţia pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului 
avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012. 
 

3. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, CROMATOGRAF CU LICHID tip LC-30 
NEXERA, producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia, cu nr. III-0444:2015. 
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A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0356 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie pentru: detectorul SPD-M30A – L20775200736AE; detectorul RF-20A –
L20495202998CD; detectorul RID-20A – L21465200420CD.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CROMATOGRAF CU LICHID tip LC-30 
NEXERA verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 12 luni 
(conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 
 

4. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 
spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, SPECTROFOTOMETRU CU ABSORBŢIE 
ATOMICĂ tip AA-7000, producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia”, cu nr. III-
0445:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0357 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie: A30945200634AE; A30945200629AE; A30945200636AE; A30945200633AE; 
A30945200635AE.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru SPECTROFOTOMETRU CU ABSORBŢIE 
ATOMICĂ tip AA-7000 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare – 
12 luni (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal‟). 

 
5. A aproba modelul şi a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise 

spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, CROMATOGRAF CU GAZ tip GCMS-
TQ8040, producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia”, cu nr. III-0446:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0358 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie: 021155200156AE şi nr. de fabricaţie a detectorului tip FID-2010Plus 

C11825202682SA.  
Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CROMATOGRAF CU GAZ tip GCMS-TQ8040 

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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