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asupra activitătii desfăşurate de Biroul Roman de Metrologie Legală in anul 2018,

publicat in conformitate cu prevederile art. 5 aim. (3) din Legea nr. 544/2001

privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

PREZENTARE GENERALĂ
Biroul Roman de Metrologie Legală (BRML), organ de specialitate al

administratiei publice centrale, are misiunea de a asigura reglementările
metrologice, mijloacele tehnice şi acţiunile, la nivelul intregii tări, necesare
pentru obţinerea credibilitătii rezultatelor măsurărilor şi îşi desfăşoară
activitatea in baza prevederilor Ordonanţei Guvemului or. 20/1992 privind
activitatea de metrologie şi a prevederilor Hotărarii Guvernului
or. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea BRML, Cu modificănle
şi completările ulterioare.
Conform prevederilor legale, BRML are unnătoarele compete*:
• stabileşte cerinte tehnice şi metrologice pentru mijloacele de măsurare

supuse controlului metrologic legal şi contribuie la dezvoltarea cadrului
legal pentru desfăşurarea activitătilor de metrologie, prin armonizarea cu
reglementările europene şi alinierea la practicile intemationale;
• atestă etaloanele naţionale şi asigură transmiterea unităţilor de măsură;
• deţine, perfectionează, conservă i utilizează etaloane nationale;
• exercită controlul metrologic legal asupra mijloacelor de măsurare,

măsurărilor şi activitătilor care au ca object măsurările şi mijloacele de
măsurare;
• exercită supravegherea pieţei pentru mijloacele de măsurare din

reglementările tehnice annonizate;
• examinează mijloacele de măsurare, prin raportare la cerintele tehnice

şi metrologice stabilite in reglementările aplicabile acestora;
• constată contravenţiile şi aplica sancţiunile in domeniile pentru care este

nominalizat, conform legislatiei in vigoare.

Repere istorice
• 1864 – Este promulgată Legea pentru adoptarea sistemului metric

de măsuri şi greutăţi in Romania de către domnitorul Alexandru Joan Cuza.
• 1883– Romania aderă la Convenţia Metrului.
• 1889 – Se infiinteaza Serviciul Central de Măsuri şi Greutăţi, primul

organism national de metrologie din Romania – precursorul BRML.
• 1951 – Se inffintează Institutul National de Metrologie.
• 1954 – Este publicat primul număr al revistei „Metrologie aplicată",

actuala revistă „Metrologie".
• 1956 – Roma'nia devine membru fondator al OIML.
• 1992– Se infiintează Biroul Roman de Metrologie Legală.
• 1999– NM semnează acordul CIPM-MRA.
• 2004 – NM devine membru al EUROMET.
• 2007 – INM devine membru fondator al EURAMET.
• 2007 – Romania devine membru al WELMEC.
Structura organizatorică
Competentele şi atribuţiile actuale ale BRML se exercită prin intermediul

unei structuri organizatorice care cuprinde:
• structura centrală, in care este inclus şi Serviciul inspecţii şi

supravegherea pieţei (SISP), organism desetnnat pentru supravegherea
pieţei mijloacelor de măsurare care fac obiectul directivelor europene din
noua abordare;
• Institutul National de Metrologie (/NM), organizat ca institut de

cercetare-dezvoltare in domeniul metrologiei, entitate distinctă,
in subordinea BRML;
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• opt direcţii regionale de metrologie legală (DRML): Bucureşti, Bacău,
Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Ploieşti, Timişoara, care au in
zona teritoriala de competenţă judeţe.

Direcţiile regionale de metrologie legală corespund celor opt regiuni de
dezvoltare economică a Romaniei, asigurand o repartizare raţională,
uniformă, a resurselor şi dezvoltarea laboratoarelor regionale la nivelul
cerinţelor şi exigenţelor comunitare.
Biroul Roman de Metrologie Legală are aprobat un număr maxim

de 659 de posturi.
PERFORMANŢE SI REALIZĂRI
1. Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare
Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare se exercită prin

diverse modalităţi, cum sunt: aprobări de model, verificki metrologice,
supraveghere metrologică a utilizării.

1.1. Aprobări de model
in cursul anului 2018 au fost acordate 20 de aprobări de model pentru

tipuri de mijloace de măsurare, care au corespuns prevederilor
reglementărilor specifice aplicabile acestora, 63 de completări la aprobările
de model existente şi a fost recunoscută 1 aprobare de model, emisă de
Cesk-S, MetrologicicS/ Institut.
In cadrul evaluărilor efectuate in vederea obţinerii aprobării

de model/completării la aprobarea de model au fost efectuate 51 de
incercări de model in laboratoarele INM şi in laboratorul DRML Bucureşti.

Informaţii privind certificatele aprobkilor de model emise/recunoscute
de către BRML stint actualizate periodic şi disponibile pe site-ul instituţiei
www.brmlso

1.2. Verificări metrologice
Pentru a stabili conformitatea mijloacelor de măsurare cu modelele

aprobate şi/sau cerinţele aplicabile din normele de metrologie legală,
precum şi gradul de menţinere a caracteristicilor metrologice ale acestora,
pe perioada utilizarii, hi anul 2018 a fost efectuat un număr de 134.797 de
verificki metrologice (131.682 in cadrul laboratoarelor din structura
BRML şi 3.115 in cadrul laboratoarelor INM).

1.3. Supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare
Supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare s-a

realizat de către direcţiile regionale de metrologie legală (DRML), in baza
programului anual aprobat. Tematicile de control ale acestui program au
fost elaborate de SISP pe baza propunerilor DRML. Rezultatele acestor
controale tematice au fost utilizate la intocmirea de către SISP a rapoartelor
de sinteză privind această activitate.

Tematicile de control au unnărit legalitatea mijloacelor de măsurare
utilizate şi a măsurărilor efectuate in domenii de interes public.
In cursul anului 2018 au fost efectuate nouă controale tematice, in cursul

cărora au fost controlate 27.118 mijloace de măsurare la 5.794 de operatori
economici, au fost testate 3.095 mijloace de măsurare, dintre care 22 de
mijloace de măsurare nu au corespuns testării. Au fost sigilate impotriva
utilizării 9 mijloace de măsurare. Au fost intocmite 5.973 de documente de
control şi au fost aplicate 105 sanctiuni contraventionale pentru incălcări ale
legislaţiei metrologice in vigoare, valoarea totală a amenzilor fiWd
de 407.000 lei.

1.4. Supravegherea pieţei
Activitatea de supraveghere a pieţei pentru mijloacele de măsurare a

căror introducere pe piată, punere la dispozitie pe piată şi punere in
funcţiune se efectuează in conformitate cu reglementările tehnice din HG
nr. 710/2015, respectiv HG nr. 711/2015, care transpun directivele europene
2014/31/UE şi 2014/32/UE, a fost realizată conform programului sectorial
de supraveghere a pieţei.

În cadrul activitătilor de supraveghere desfaşurate in anul 2018 au fost
controlate 1.185 de aparate de căntărit cu functionare neautomată,
reglementate prin Hotărdrea Guvernului nr. 710/2015, aflate la 85 de
operatori economici, şi 33.484 de mijloace de măsurare dintre cele
reglementate prin Hotărdrea Guvernului nr. 711/2015, la 165 de operatori
economici, in total rezultand 34.669 de mijloace de măsurare controlate,
deţinute de 250 de operatori economici. in urma controalelor efectuate
a fost restricţionată comercializarea a 23.722 de mijloace de măsurare, pană
la eliminarea neconformităţilor constatate. A fost aplicată o sancţiune
contraventională in cuanttun de 2.500 lei.

2. Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi at
măsurărilor

2.1. Controlul metrologic prin inspecţii qi testări inopinate
In anul 2018 corpul de inspectori al BRML a efectuat 8.254 de controale

prin inspecţii şi testări inopinate şi a aplicat 206 sancţiuni contravenţionale
In cazul mijloacelor de măsurare identificate cu neconformităţi, cuantumul
amenzilor fiind de 720.100 lei.
În cadrul acestor controale, desfăşurate in locurile wide se efectuează

măsurări din domenii de interes public utilizind mijloace de măsurare
supuse controlului metrologic legal, au fost verificate:
— existenţa şi corectitudinea marcajelor de aprobare de model, aprobare

de model CEE, a marcajelor de conformitate;
— aplicarea şi valabilitatea marcajelor de verificare metrologică;
— respectarea condiţionărilor existente in aprobările de model sau

In certificatele de examinare UE de tip;
— existenţa declaraţiilor de conformitate şi a documentelor specifice;
— utilizarea unităţilor de măsură legale;
— utilizarea corectă a metodelor de măsurare şi adecvarea mijloacelor

de măsurare.
2.2. Controlul preambalatelor
În anul 2018 corpul de inspectori at BRML a efectuat controlul

produselor preambalate prin măsurări şi analiză statistică a loturilor de
preambalate şi verificarea dovezilor prezentate de operatorii economici
responsabili de introducerea pe piaţă a produselor preambalate. in acest
sens, au fost intreprinse acţiuni de control privind produsele preambalate
la 681 de operatori economici, controlându-se un număr de 2.055 de loturi,
15 dintre acestea fiind retrase de pe piată drept continănd produse
preambalate neconforme.

3. Autorizaţii şi avize
3.1. Autorizaţii
În anul 2018, pentru exercitarea controlului metrologic legal prin

verificări metrologice au fost emise 61 de autorizatii de laborator
de metrologie.

In anul 2018, pentru personalul din cadrul laboratoarelor de metrologie
care efectuează verificări metrologice au fost emise 457 de autorizatii
de verificator metrolog.

3.2. Avize
Pentru desfăşurarea de către operatorii economici de activităţi avănd

ca object mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal
(reparare, montare, modificare), in anul 2018 au fost eliberate 421 de avize.

4. Mijloace de joc
Controlul tehnic al mijloacelor de joc se exercită prin aprobări de tip

şi verificări tehnice.
In cursul anului 2018 au fost acordate 269 de aprobări de tip/completări

la aprobările de tip deja existente şi au fost efectuate 62.561 de verificări
tehnice asupra mijloacelor de joc.

5. Metrologie ştünţitică şi aplicată
Metrologia ştiinţifică şi aplicată are o evoluţie de la sisteme de măsurare

locale/regionale către sistemul de măsurare globale. Această evoluţie a fost
materializată prin acorduri de cooperare lute tări şi acorduri de cooperare
regionale şi intemationale. La nivel european, incepănd din anul 2007,
functionează organizaţia regională de metrologie EURAMET e.V., in
cadrul căreia Institutul National de Metrologie este membni fondator şi
acţionează ca lead institute pentru Romania. Din această postură, INM
susţine competitivitatea economiei prin asigurarea trasabilităţii şi exactităţii
măsurărilor efectuate in Romănia. Această actiune are ca premise existenţa
unui sistem competitiv de etaloane naţionale, primare şi de referinţă
şi operarea lor in conformitate cu cerinţele Aranjamentului de recunoaştere
reciprocă a etaloanelor naţionale şi a certificatelor de etalonare şi măsurare
emise de institute naţionale de metrologie (CIPM-MRA).

Demonstrarea capabilităţilor de măsurare şi etalonare ale INM (CMC)
se realizează prin participarea susţinută la comparări-cheie, cheie
suplimentare şi alte tipuri de comparări relevante in cadrul procesului
CIPM-MRA.
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Pentru asigurarea calităţii serviciilor şi produselor furnizate,
laboratoarele INM au implementat şi mentin un sistem al calităţii in
conformitate cu cerinţele SR EN ISO 17025:2005 şi ISO Guide 34,
recunoscut i continuu evaluat in cadrul EURAMET TC-Quality.

Serviciile de etalonare astfel furnizate de INM sunt recunoscute la nivel
national şi international.

Institutul National de Metrologie define un număr de 21 de etaloane
naţionale atestate şi dezvoltă in continuare noi etaloane atestate, instalaţii
unicat cu grad ridicat de complexitate, asociate cu metode specifice de lucru
pentru reproducerea unităţilor de măsură şi de atribuire a valorilor celorlalte
etaloane şi peste 75 de etaloane de referinţă. Etaloanele naţionale constituie
baza legală pentru reproducerea, conservarea şi transmiterea unităţilor
de măsură.

In anul 2018 activitatea de cercetare ştiinţifică s-a desfaşurat in cadrul
unor proiecte de cercetare grupate astfel:

I. 4 proiecte de cercetare ştiintifică finantate prin programe europene
EMRP/EMPIR;

II. 8 lucrări de intretinere a etaloanelor naţionale, primare şi de referinţă
ale Romaniei — finantate din fonduri ale Biroului Roman de Metrologie
Legală.
In cadrul obiectivelor la aceste proiecte s-a participat 5 intalniri la proiect.

De asemenea, s-a participat la cele două reuniuni anuale ale comitetului
EMPIR.

În anul 2018, laboratoarele INM au participat la efectuarea măsurărilor
aferente unui număr de 7 comparări relevante — comparări-cheie

suplimentare. Dintre cele 87 de comparări publicate in baza de date BIPM
(www.kcdb.bipm.org), 71 sunt finalizate şi rapoartele finale ale acestora au
fost aprobate pentru echivalenţă sau publicate, 3 in fază de proiect de raport,
8 sunt in desfăşurare şi 3 planificate/protocol complet de măsurări
la participanti la proiect.
Pe baza rezultatelor acestor comparări, precum şi ale celor din anii

anteriori, sunt publicate pe site-ul BIPM 197 de CMC-uri
(www.kcdb.bipm.org), dintre care 8 au fost publicate in anul 2018.
Programul de instruire profesionalit in domeniul etalonărilor

a personalului laboratoarelor regionale de metrologie pe anul 2018
a cuprins un număr de 19 cursuri, dintre care s-au ţinut 9 cursuri. Cursurile
au fost organizate pe teme de interes national in domeniile: metodele de
etalonare, evaluarea incertitudinii de măsurare, evaluarea bugetelor de
incertitudine etc. şi au fost susţinute de specialişti din INM. in anul 2018,
specialiştii din INM au fost coautori la 3 articole publicate in revista
„Metrologia" şi in alte publicaţii.

Reprezentanţii INM au participat la 8 intruniri ale comitetelor tehnice şi
subcomitetelor tehnice EURAMET. De asemenea, specialiştii INM au
participat la intrunirea anuală a AG EURAMET, găzduită de INM
la Bucureşti.

În anul 2018, reprezentantii INM au efectuat un număr de 11 vizite de
informare şi schimburi de experientă in laboratoare ale institutelor naţionale
de metrologie din Germania, Austria, Suedia, Franţa, Portugalia, &lamb,
Marea Britanie, Republica Cehă şi Grecia.
6. Metrologie industrială
BRML a fumizat servicii de trasabilitate metrologică pentru operatorii

economici, sprijinind competitivitatea la nivel national şi international, pe
baza competentei tehnice. Astfel, in anul 2018 au fost efectuate
43.629 de etalonări (35.162 in cadrul laboratoarelor din structura BRML şi
8.467 in cadrul laboratoarelor INM).

7. Cooperare internatională
Reprezentată prin Biroul Roman de Metrologie Legală, Romania este

membru cu drepturi depline al principalelor organisme internationale de
metrologie:
• Organizaţia Internatională de Metrologie Legală (OIML);
• Organizaţia Europeană pentru Cooperare in Metrologia Legală

(WELMEC);
• Organizaţia Euroasiatică pentru Cooperare intre Organismele Nationale

de Metrologie (COOMET).

Romania este parte a Convenţiei Metrului şi participă in structurile sale
prin reprezentanti desemnaţi.

Institutul National de Metrologie este din 2007 membru fondator al
asociaţiei EURAMET e.V., asociatie care a preluat responsabilitătile
Organizatiei Europene pentru Colaborare in Domeniul Etaloanelor de
Măsurare (EUROMET), in care INM era membru cu drepturi depline din
2004.
Ca reprezentant al Romaniei la Convenţia Metrului, INM este semnatar

al „Aranjamentului de recunoaştere reciprocă a etaloanelor naţionale şi
certificatelor de etalonare şi de măsurare emise de institutele naţionale de
metrologie" — acord-cadru redactat de Comitetul International de Măsuri şi
Greutăti (CIPM-MRA).

Principalele evenimente intemaţionale la care au participat reprezentanţii
BRML au fost următoarele:
• Conferinţa generală pentru măsuri şi greutăti (Versailles — Franţa,

noiembrie 2018);
• A 53-a reuniune a CIML (Hamburg — Germania, octombrie 2018);
• A 34-a reuniune a Comitetului WELMEC (Sarajevo — Bosnia şi

Hertegovina, aprilie 2018);
• Reuniunea extraordinară a Comitetului WELMEC (Bruxelles — Belgia,

noiembrie 2018);
• A 12-a reuniune a Adunării generale a EURAMET (Bucureşti —

Romania, mai 2018);
• A 107-a intalnire a Comitetului International pentru Măsuri i Greutăţi

(Sevres — Franţa, iunie 2018);
• Reuniunea Grupului de lucru pentru JCGM-WG2 on VIM;
• Reuniunea Grupului de lucru „Mijloace de măsurare" al Comisiei

Europene (Bruxelles — Belgia, noiembrie 2018);
• Reuniunea Grupului de lucru WELMEC WG 8— „General application

of Measuring Instrument Directive (MID) and Non-Automatic Weighing
Instrument Directive (NA WI)" (Bruxelles — Belgia, ianuarie 2018);
• Reuniunea Grupului de lucru WELMEC WG 5 — „Metrological

Supervision" (Paris — Franţa, martie 2018, şi Sofia — Bulgaria, octombrie
2018);
• Reuniunea Grupului de lucru WELMEC WG 12 — „Taximeters"

(Dordrecht — Olanda, aprilie 2018);
• Reuniunea Grupului de WELMEC WG 6 „Prepackages" (Viena —

Austria, aprilie 2018, şi Bruxelles — Belgia, noiembrie 2018);
• Reuniunea Grupului de lucru WELMEC WG 10,, Measuring Equipment

for liquids other than water" (Lisabona — Portugalia, septembrie 2018);
• Reuniunea Grupului de lucru WELMEC WG 2 — „General application

of Measuring Instrument Directive (MID) and Non-Automatic Weighing
Instrument Directive NA WI" (Teddington — Marea Britanie, octombrie 2018).

8. Dezvoltarea infrastructurii
Realizarea obiectivelor şi indeplinirea responsabilităţilor BRML s-au

fundamentat pe o politică de investitii prin care s-au asigurat in continuare:
• mentinerea, dezvoltarea şi racordarea etaloanelor naţionale şi

de referinţă ale Romaniei la etaloanele internationale, in condiţiile
Aranjamentului CIPM-MRA;
— mentinerea şi dezvoltarea capabilităţilor la nivelul laboratoarelor

proprii.
La 31 decembrie 2018, valoarea totală a plătilor pentru cheltuielile

de capital a fost de 811.820 lei, cu TVA.
9. Activitate financiară
Finanţarea cheltuielilor aferente activităţii Biroului Roman de

Metrologie Legală s-a asigurat din venituri proprii. Veniturile proprii s-au
realizat din sumele incasate pentru efectuarea unor activităti specifice
(etalonare, verificare metrologică, incercare de mijloace de măsurare,
evaluare in vederea acordării autorizatiilor metrologice, expertizare şi
supraveghere a laboratoarelor autorizate) pe bază de tarife, precum i pentru
alte activităti efectuate in conformitate cu atributiile sale.

În anul 2018, BRML a incasat venituri curente in valoare de 58.655.887 lei.
Faţă de veniturile curente de realizat (61.490.000 lei), veniturile curente
incasate reprezintă 95,4%.
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Structura veniturilor şi cheltuiehlor este prezentată mai jos:

(200.251)

Denumire indicator UM = lei

Venituri proprii — total venituri 58.655.887

Venituri curente: 58.655.887

Verificări metrologice 16.798.821

Etalonări 10.309.040

Autorizări 657.927

Avizări 1.348.429

Aprobări de model 136.709

Supraveghere metrologică 3.966.904

Preambalate 836.811

Verificări tehnice mijloace de joc 23.252.332

Alte venituri 1.122.895

Sume primite de la EU in contul plăţilor efectuate 226.019

Cheltuieli totale: 41.538.874

Cheltuieli de personal 24.565.566

Bunuri şi servicii 16.145.613

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 403.488

Cheltuieli de capital 811.820

Plaţi efectuate in anul precedent şi recuperate -387.613

CONCURSURI

publicate in temeiul art. 57 aim. (4) din Legea nr 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicată,

precum 44 conform art. 39 aim. (I) din Hotărdrea Guvernului nr. 611/2008

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei functionarilor publici

MINISTERUL APELOR şi PĂDURILOR

anuntli:

Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu sediul in Bucureşti, Calea Plevnei
nr. 46 - 48, sectorul 1, scoate la concurs, in data de 09.05.2019, la sediul

ministerului, următoarele posturi vacante:
• consilier, grad profesional principal — Direcţia Generală Investiţii,

Achiziţii şi Logistică — Compartiment Achiziţii.
Vă comunicăm condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice vacante:
- candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile generale prevăzute de art.

54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul fiincţionarilor publici (r2), cu
modificările şi completările ulterioare.

Conditii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei
publice de execuţie vacante:

- studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de lice*
sau echivalentă in ramura ştiimelor economice.

- vechime In specialitatea studiilor necesară participării la concurs:
minimum 5 ani;

- perfecţionări (specializări): in domeniul achiziţiilor publice dovedite cu
diplomă/atestat/certificat.

- cunoştinte de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel):
Microsoft Office - Word, Excel, Outlook şi navigare intemet . nivel avansat
- proba eliminatorie.

- cerinţe specifice: in funcţie de necesitatile impuse de derularea

activităţii in domeniu delegări, disponibilitate pentru lucru in program
prelungit;
- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: confidenţialitate, abilităti de

comunicare, capacitate de lucru in echipă, capacitate de asitnilare rapidă a
informaţiilor, promptitudine şi eficienţă in efectuarea lucrărilor,
conştiinciozitate, abilitate de exprimare in scris şi oral, deschidere,
capacitate de evaluare, analiză şi sinteză, mobilizare la solicitări
profesionale temporar suplimentare.
• consilier, grad profesional superior Directia Generală Investiţii,

Achiziţii şi Logistică — Compartiment Achiziţii.
Vă comunicăm condiţiile pentru ocuparea fiincţiei publice vacante:
- Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile generale prevăzute de art.

54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), Cu
modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea functiei
publice de execuţie vacante:

- studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de lice*
sau echivalentă in ramura ştiinţelor economice.

- vechime in specialitatea studiilor necesară participării la concurs:
minimum 7 ani;
- perfectionări (specializări): in domeniul achizitiilor publice dovedite cu


