
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0012 – M 

“26”  octombrie  2009                                                                         mun. Chişinău 
 

Referitor la aprobarea de  
model a mijloacelor de măsurare importate  
in loturi mici sau exemplare unice 

 
     Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, in calitate de organism naţional de metrologie, 
examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate in 
loturi mici sau exemplare unice, 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 
in Republica Moldova”, partea III, distribuitorul de gaz comprimat tip CH4M 2B2S, cu numărul de 
fabricaţie 1076-1077, producător „Elettrogas” SRL, Italia, solicitant „Saltica - Lux” S.R.L., mun. 
Chişinău, cu nr. III-0127:2009. 

A elibera „Saltica - Lux”  S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0114U şi a 
autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 6 luni. 
 
2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare 

in Republica Moldova”, partea III, luxmetru digital tip testo 545, cu numărul de fabricaţie 
01639636/901, 01619103/811, 01636964/812, 01636963/812, 01636969/812, 01636972/812, 
01636966/812, 01617381/812, 01636983/812, 016136981/812 producător TESTO AG, Germania, 
solicitant I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0128:2009. 

A elibera I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0115U şi a 
autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 
12 luni. 

 
3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare 

in Republica Moldova”, partea III, gama-beta-spectrometru tip MKC-AT1315, cu numărul de 
fabricaţie 15075, producător УП «АТОМТЕХ», Republica Belarus, solicitant Firma „LABORMED” 
S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0129:2009. 

A elibera Firmei „LABORMED” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de recunoaştere a aprobării de 
model nr. 0018UR şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 
12 luni. 

 
4. In rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare pachetul software 

„PАСХОДОМЕР - ИСО”, elaborator OOO „ИНФОТЕX”,  Federaţia Rusă, solicitant Institutul Naţional 
de Standardizare şi Metrologie, laborator debite, mun. Chişinău, s-a hotărît:  
 a) A recunoaşte Certificatul de atestare metrologică pentru pachetul software „PАСХОДОМЕР - 
ИСО”. 
 b) De permis utilizarea in Republica Moldova a pachetului software „PАСХОДОМЕР - ИСО”. 
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