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COMUNITATEA STATELOR INDEPENDENTE
Acord cu privire la scutirea de taxe vamale, impozite şi
la eliberarea permiselor speciale de transportare a
documentelor normative, etaloanelor,

mijloacelor de

măsurare, mostrelor etalon, transportate în scopul
verificării şi atestării metrologice
din

10.02.1995
* * *

Publicat în ediţia oficială
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----------------În vigoare pentru Republica Moldova din 30 ianuarie 1996.
Guvernele statelor

părţi

la prezentul Acord, numite în

continuare

"Părţi",
bazîndu-se pe
în

Acordul cu privire la promovarea politicii coordonate

domeniul standardizării, metrologiei şi certificării, din 13

martie

1992,
luînd în consideraţie baza metrologică creată pe teritoriul statelor
Părţi

la Acord şi specializarea întreprinderilor în vederea producţiei,

controlului

şi

atestării

metrologice

a

mijloacelor

de

măsurat

şi

mostrelor etalon,
conştiente de necesitatea respectării unei metodologii coordonate de
asigurare
schimbului

a

uniformităţii

de

măsurărilor şi

tehnologiei

informaţie tehnico-ştiinţifică despre

standard,

mijloace

de

vigoare,

precum

şi

corespunzătoare

în

măsurat

de tip aprobat şi

respectării

cadrul

pregătirii

etaloane,

acte

obligaţiunilor

Organizaţiei Internaţionale

şi

mostre

normative

în

internaţionale
a

Metrologiei

Legislative (OIML) şi Organizaţii Internaţionale a Standardizării (OIS),
au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1
Obiectul prezentului
în

sistemul

mijloacele
mărfuri.

Acord îl constitue actele normative

standardizării, metrologiei şi

de

măsurare

certificării,

şi mostrele standard, denumite

în

utilizate
etaloanele,
continuare

Articolul 2
Mărfurile transportate
metrologice

se

scutesc

în

de

scopul

verificării

la plata taxelor

vamale,

şi

atestării

impozitelor

şi

obţinerea permiselor speciale.
Articolul 3
Lista (nomenclatorul)
stabilită

de

organele

mărfurilor
naţionale

destinate

de

transportării

standardizare,

este

metrologie

şi

certificare.
Articolul 4
Divergenţele

şi litigiile cu privire la interpretarea sau aplicarea

prezentului Acord sunt soluţionate pe calea consultărilor (negocierilor)
între Părţile interesate.
Articolul 5
Prezentul Acord este deschis pentru aderarea altor state, care întru
totul

împărtăşesc

depozitarului

-

scopurile şi principiile lui, pe calea
Guvernului

Republicii

Belarusi

a

transmiterii

documentelor

de

aderare.
Articolul 6
Prezentul Acord se închee pe o perioadă de timp nelimitată.
Fiecare Parte
înştiinţînd,

are

dreptul

de

a

ieşi

din

prezentul

Acord,

în scris, depozitarul despre decizia sa cu nu mai puţin de

12 luni pînă la preconizata ieşire.
Articolul 7
Prezentul Acord
celei

intră în vigoare din data predării depozitarului

a

de a treia înştiinţări, care confirmă executarea de către state a

procedurilor interne, necesare pentru intrarea lui în vigoare.

Încheiat în or.

Almatî,

la

10

februarie

1995,

într-un

singur

exemplar original, în limba rusă.
Exemplarul original
Belarusi,

care

se

păstrează în Arhiva

Guvernului

Republicii

va expedia fiecărui stat semnatar al prezentului

Acord

copia certificată a acestuia.
__________
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