
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0014 – M 

“30”  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, analizor de vin tip 
ALCOLYZER, cu numărul de fabricaţie 80457695 producător ANTON PAAR 
GmbH, Austria, solicitant I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu                         
nr. III-0130:2009. 

A elibera I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0116U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe 
teritoriul ţării. 

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

 
2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 

permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, densimetru electronic tip 
DMA 4500, cu numărul de fabricaţie 80471165 producător ANTON PAAR GmbH, 
Austria, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0131:2009. 

A elibera I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0117U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe 
teritoriul ţării. 

Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică 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, higrometru electronic tip 
HI9161, cu numerele de fabricaţie 762994, 762996, 762987, 762983, 762989, 762981, 
762995, 762992, 762990, 762993 producător HANNA INSTRUMENTS ROMÂNIA 
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S.R.L., România, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu                                 
nr. III-0132:2009. 

A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0118U 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. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 

permise spre utilizare in Republica Moldova”, partea III, anemometru digital tip testo 
425, cu numerele de fabricaţie 01635611, 01635642, 01635666, 01642161, 01635614, 
01383235, 01635662 producător TESTO AG, Germania, solicitant I.C.S. „NITECH” 
S.R.L., mun. Chişinău, cu  nr. III-0133:2009. 

A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de 
model nr. 0119U 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. 

 
 
 

Director general                                          Igor CALDARE 

 


