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H O T Ă R Î R E 
 

nr. 045 
 

“24”  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, APARAT PENTRU MĂSURAREA 
PARAMETRILOR MICROCLIMEI tip Testo 480, producător Testo AG, Republica Federală 
Germania, cu nr. III-0447:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0359 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie: 60335546 şi nr. de fabricaţie a traductoarelor: 02896844, 02891215, 60349202, 
06020743.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru APARAT PENTRU MĂSURAREA 
PARAMETRILOR MICROCLIMEI tip Testo 480 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, CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus, 
producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia, cu nr. III-0448:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0360 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie: C11805210872SA şi nr. de fabricaţie a detectorului 021005200225CZ.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus 
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, CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus, 
producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia”, cu nr. III-0449:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0361 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. de 
fabricaţie: C11805210924SA (nr. de fabricaţie a detectoarelor: FTD-2010Plus - C11845200628SA; 
ECD-2010Plus - N06977); C11805210922SA (nr. de fabricaţie a detectoarelor: FTD-2010Plus - 
C11845200624SA; ECD-2010Plus – N07103); C11805210879SA (nr. de fabricaţie a detectoarelor: 
FTD-2010Plus - C11845200627SA; ECD-2010Plus – N07102).  
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Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus 
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, CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus, 
producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia, cu nr. III-0450:2015. 
A elibera certificatul de aprobare de model nr. 0362 U pentru mijlocul de măsurare menţionat cu nr. 
de fabricaţie: C12095200974SA şi nr. de fabricaţie a detectorului 021185200012SA.  

Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus 
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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