
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0031 – M 

“02”  decembrie  2010                                                                           mun. Chişinău 
 

Referitor la aprobarea de  
model a mijloacelor de măsurare importate  
in loturi mici sau exemplare unice şi  
efectuarea expertizei metrologice a documentelor 

 
     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 
şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea 

 
H O T Ă R Î R E : 

 
1. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a 
fotometrului (aparat pentru determinarea permeabilităţii luminii prin sticlă) tip 
«ЛЮКС» ИС-2 cu numărul de fabricaţie 911027, producător ООО НПФ 
«Спецприлад», Ucraina, solicitant I.M. „B&M TEST” S.R.L., mun. Chişinău, 
efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pe Reglementări Tehnice şi Politici de 
Consum. 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III fotometrul (aparat pentru determinarea 
permeabilităţii luminii prin sticlă) tip «ЛЮКС» ИС-2 cu nr. III-0180:2010. 

A autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat de către I.M. „B&M TEST” 
S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de 
model nr. 0022UR pentru fotometrul (aparat pentru determinarea permeabilităţii 
luminii prin sticlă) tip «ЛЮКС» ИС-2. 

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

 
2. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a 
complexului spectrometric tip ПРОГРЕСС cu numărul de fabricaţie 9756-Б-Г, 
producător ЗАО НПП «Доза», or. Moscova, Federaţia Rusă, solicitant Intreprinderea 
de Stat „Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie”, rl. Singerei, or. Biruinţa 
efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei 
Ruse. 

A include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova”, partea III complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС cu               
nr. III-0181:2010. 

 
ORGANISMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE 

 AL REPUBLICII MOLDOVA   
 
 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE  
 STANDARDIZARE ŞI  METROLOGIE 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕТРОЛОГИИ 

 РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 



A autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat de către Intreprinderea de Stat 
„Centrul de Elaborări Economice şi de Producţie”, rl. Singerei, or. Biruinţa, prin 
eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 0023UR pentru 
complexul spectrometric tip ПРОГРЕСС. 

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

 
3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare balanţele 
electrono–tenzometrice de cîntărire statică tip BS modificarea BS-15D1.3T1(T2), 
producător şi solicitant „Alex S&E”,  mun. Chişinău, s-a hotărît:  

a) De aprobat completările la descrierea de model pentru balanţele electrono–
tenzometrice de cîntărire statică tip BS, incluse in „Registrul de Stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul 0222:2000, în 
scopul includerii modificării BS-15D1.3T1(T2). 

 
 
 
 

Director general                               Vitalie DRAGANCEA 

 


