
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

nr. 0033 – M 

“22”  decembrie  2010                                                                           mun. Chişinău 
 
Referitor la încercările    
metrologice de  
aprobarea de model a  
mijloacelor de măsurare 
 

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional 
de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a 
mijloacelor de măsurare, 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” aparatul de cîntărit cu funcţionare 
neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA producător 
şi solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0750:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 749 pentru mijlocul de măsurare 
menţionat de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 5 ani pînă la 
22.12.2015. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare 
neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA verificarea 
metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
 
2. A aproba modelul şi a include in “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare in Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare 
neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB producător şi 
solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0751:2010. 

A elibera certificatul de aprobare de model nr. 750 pentru mijlocul de măsurare 
menţionate de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 5 ani pînă la 
22.12.2015. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare 
neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB 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” debitmetrul electromagnetic tip 
Promag producător Endress+Hauser Instruments International AG, Elveţia, solicitant 
„TECHNO TEST” S.R.L., mun. Chişinău,, cu nr. I–0752:2010. 

 
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 elibera certificatul de aprobare de model nr. 751 pentru mijlocul de măsurare 
menţionate de către „TECHNO TEST” S.R.L., mun. Chişinău , pe un termen de 3 ani 
pînă la 22.12.2013. 
  Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru debitmetrul electromagnetic tip Promag 
verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 
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