
BIROUL ROMĂN DE METROLOGIE LEGALĂ

ORDIN nr. 

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi
modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare;

in baza Hotărâni Guvernului nr. 193/ 2002 privind organizarea şi fimcţionarea Biroului Român
de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare;

Directorul General al Biroului Român de Metrologie Legală, numit prin Ordinul nr.
3108/23.10.2020 al Ministrului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, emite următorul

ORDIN

Art. 1 Se aprobă unnătoarele proceduri de metrologie legală:
- PML 3-12 ediţia 6, revizia 0, Atestarea şi supravegherea laboratoarelor de metrologie
- PML 3-16 ediţia 4, revizia 0, Cerinţe pentru atestarea laboratoarelor de metrologie

Art. 2 Procedurile de metrologie legală menţionate la art. 1 se aplică, incepând cu data de
prezentului ordin, la evaluarea de către Biroul Român de Metrologie Legală a laboratoarelor de
metrologie ale operatorilor economici care demonstrează implementarea şi menţinerea unui sistem de
management pentru care standardul de referinţă. este SR EN ISO/IEC 17025:2018, In scopul atestării
acestora, respectiv la activitatea de supraveghere a laboratoarelor de metrologie ale operatorilor
economici atestate de Biroul Român de Metrologie Legală.

Art. 3 Unităţile din structura şi subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la
indeplinire prevederile prezentului ordin.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Angelica MOIA

Bucureşti, dat astăzi  
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1. SCOP

Prezenta procedură stabileşte cerinţele referitoare la competenţa laboratoarelor de
metrologie ale persoanelor juridice denumite in continuare operatori economici, in vederea obţinerii,
extinderii şi menţinerii atestatelor pentru efectuarea activităţilor de etalonări.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică:
- laboratoarelor de metrologie ale operatorilor economici, care au implementat un sistem de
management Tn conformitate cu standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 "Cerinţe generale pentru
competenţa laboratoarelor de incercări şi etalonări" şi solicită Biroului Român de Metrologie Legală
evaluarea Tn vederea atestării lor pentru efectuarea activităţilor de etalonări ale mijloacelor de
măsurare;
- laboratoarelor de metrologie care deţin atestat pentru efectuarea activităţilor de etalonări, pe
perioada de valabilitate, in vederea extinderii/menţinerii acestuia.

3. DOCUMENTE DE REFERINTĂ

• Hotărârea Guvernului nr. 193/ 2002, privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român
de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare

• SR Ghid ISO/CEI 99: 2010: Vocabular internaţional de metrologie. Concepte
fundamentale si generale şi termeni asociaţi (VIM)

• SR EN ISO/IEC 17025:2018 - "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de
incercări şi etalonări"

• SR EN ISO 9000:2015 -"Sisteme de management al calităţii - Principii fundamentale şi
vocabular"

• SR EN ISO 19011:2018 - "Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management"
• SR ISO/TR 10013:2003 - "Linii directoare pentru documentaţia sistemului de

management al calităţii"
• PG — 01, ediţia 1, rev. 0 Controlul documentelor

4. DEFINITII 51 ABREVIERI

4.1 DEFINITII
4.1.1 Atestat - document emis de Biroul Român de Metrologie Legală prin care este recunoscută
competenţa unui laborator de metrologie de a desfăşura activităţi de etalonări asupra mijloacelor de
măsurare
4.1.2. Acţiune de imbunătăţire: acţiune intreprinsă de laborator in scopul eliminării sau ameliorării
unui risc identificat de echipa de evaluare sau in scopul creşterii performanţei sau calităţii
activităţilor laboratorului.
NOTĂ: 0 constatare care identifică o oportunitate de imbunătăţire sau o potenţială neconformitate
este indicată ca „R" (se recomandă actiunea) in Raportul de neconformităţi/recomandări. Se
recomandă laboratorului/organizaţiei să Tntreprindă acţiuni adecvate pentru rezolvarea oricărei
recomandări constatate de echipa de evaluare. Cu toate că o recomandare a echipei de evaluare
poate fi in interesul aplicantului, acesta nu este obligat să convină cu Biroul Român de Metrologie
Legală, acţiuni de imbunătăţire
4.1.3 Capabilitate de măsurare/etalonare (CM): este capabilitatea de etalonare si măsurare
disponibilă clienţilor laboratorului atestat, asa cum este documentată in anexa atestatului emis de
Biroul Român de Metrologie Legală, acordat laboratorului,,,\)
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NOTA 1: Capabilitatea de măsurare este cea mai mica incertitudine de măsurare pe care o poate
obţine un laborator in condiţii de referinţă, atunci când acesta efectuează o etalonare a unui mijloc
de măsurare care are o influenţă cât se poate de redusă asupra proceselor de măsurare (de
exemplu o rezoluţie i o repetabilitate corespunzătoare cu scopul propus).
NOTA 2: Laboratorul de metrologie atestat nu trebuie să raporteze sub nicio formă in certificatele
de etalonare pe care le emite, o incertitudine de măsurare mai mică decât incertitudinea (CM)
pentru care este atestat de Biroul Român de Metrologie Legală.
4.1.4 Document electronic - orice conţinut de informaţie memorat in format electronic (altul decât
programele sau fişierele de sistem), destinat a fi utilizat fie ca material tipărit, fie ca atare
4.1.5 Documentaţie - set de documente, de exemplu specificaţii şi inregistrări
4.1.6 Domeniu - sferă de activităţi a laboratorului (activităţi diferenţiate prin locaţiile in care se
efectuează etalonări, sortimente/subsortimente pentru care se efectuează etalonări, metodele de
etalonare, capabilităţile de măsurare, cărora se adresează etalonările etc)
4.1.7 Etalon: materializarea definiţiei unei mărimi date, cu o valoare determinată şi o incertitudine
de măsurare asociată, utilizată ca referinţă.
4.1.8 Etalonare: activitate de evaluare a conformităţii care, în condiţii specificate, stabileşte 1n prima
etapă o relaţie intre valorile şi incertitudinile de măsurare asociate care sunt furnizate de etaloane şi
de indicaţiile corespunzătoare cu incertitudinile de măsurare asociate, iar 1n a doua etapă utilizează
această informaţie pentru stabilirea unei relaţii care să permită obţinerea unui rezultat de măsurare
pornind de la o indicaţie.
4.1.9 Evaluarea unui laborator de metrologie: Activitate efectuată de Biroul Român de Metrologie
Legală in vederea recunoaşterii competenţei unui laborator de metrologie care efectuează etalonări
asupra mijloacelor de măsurare.
4.1.10 Evaluator (de laboratoare) - persoană din Corpul de evaluatori al Biroului Român de
Metrologie Legală care efectuează unele sau toate activităţile aferente evaluării in vederea atestării
laboratoarelor de metrologie.
4.1.11 Evaluare de supraveghere - proces desfăşurat pe perioada valabilităţii atestatului in scopul
stabilirii respectării cerinţelor iniţiale care au stat la baza emiterii acestuia
4.1.12 KCDB - baza de date privind rezultatele comparărilor interlaboratoare a BIPM; bază de date
care conţine informaţii despre capabilităţile de etalonare şi măsurare (CM-urile), pentru serviciile
disponibile ale institutelor participante, recunoscute la nivel internaţional şi comparaţiile esenţiale şi
suplimentare care susţin aceste CM-uri
4.1.13 Laborator de metrologie: laborator care intenţionează să efectueze/efectuează etalonări
ale mijloacelor de măsurare. Laboratorul poate funcţiona ca un operator economic independent sau
ca o entitate in structura unui operator economic.
4.1.14 Locaţie: sediu principal sau secundar al organizaţiei in care laboratorul desfăşoară activităţi
de etalonare.
4.1.15 Metodă de etalonare: procedură tehnică specificată pentru descrierea logică a operaţiilor
utilizate intr-o etalonare.
4.1.16 Măsurare: proces care constă in obţinerea experimentală a uneia sau mai multor valori care
pot fi atribuite in mod rezonabil unei mărimi.
4.1.17 Neconformitate: neindeplinirea de către laborator a unei cerinţe de atestare
NOTĂ: Cerinţele de atestare sunt cerinţele Biroului Român de Metrologie Legală aplicabile, inclusiv
cerinţele din standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 aplicabile activităţii de etalonări şi cerinţele
specifice din standardele sau documentele care stau la baza documentării de către laborator a
metodelor de etalonare etc.
4.1.18 Procedură de măsurare: descriere detaliată a unei măsurări efectuată in conformitate cu
unul sau mai multe principii de măsurare şi o metodă de măsurare dată, pe baza unui model de
măsurare şi care include orice calcul efectuat pentru obţinerea unui rezultat al măsurării.
NOTA 1 — 0 procedură de măsurare este, regulă, documentată cu suficiente detalii care permit
unui operator să efectueze o măsurare.
NOTA 2 — 0 procedură de măsurare poate include o declaraţie referitoare la incertitudinea de
măsurare ţintă.

E
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NOTA 3 — 0 procedură de măsurare este uneori denumită în limba engleză „standard operating
procedure", prescurtat SOP. Termenul „mode operatoire de mesure" este utilizat în franceză în
editia a doua a VIM.
4.1.19 Persoană juridică - organizaţie cu patrimoniu propriu şi administraţie de sine stătătoare,
care se bucură de capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii
4.1.20 Regulă de decizie: regulă care descrie cum este luată în considerare incertitudinea de
măsurare atunci când se declară conformitatea cu o cerinţă specificată.
NOTA: Acolo unde în standardele aplicabile nu este altfel specificat, pentru documentarea
declaratlilor de conformitate, laboratoarele atestate se vor asigura ca valoarea maximă admisă a
incertitudinli de măsurare să nu depăşească 1/3 din valoarea erorii maxime tolerate.
4.1.21 Restrangerea atestatului laboratorului de metrologie: actiune intreprinsa de Biroul
Român de Metrologie Legală în urma nerezolvării în termen a uneia sau mai multor neconformităţi
(constatate în cadrul evaluărilor de supraveghere programate sau inopinate) care afecteaza unul
sau mai multe sortimente/subsortimente de mijloace de măsurare.
4.1.22 Retragerea atestatului laboratorului de metrologie: actiune intreprinsa de Biroul Român
de Metrologie Legală în urma nerezolvării în termen a uneia sau mai multor neconformităţi majore
(constatate în cadrul evaluărilor de supraveghere programate sau inopinate) care afectează integral
atestatul laboratorului de metrologie
4.1.23 Suspendarea atestatului laboratorului de metrologie: actiune intreprinsa de Biroul
Român de Metrologie Legală atunci când în cadrul evaluărilor de supraveghere programate sau
inopinate sunt constatate una sau mai multe neconformităţi majore care afectează integral atestatul
laboratorului de metrologie. Suspendarea este menţinută până la rezolvarea de către laboratorul de
metrologie a tuturor neconformităţilor majore constatate.
4.1.24 Supraveghere a laboratoarelor de metrologie atestate - activitate de evaluare efectuată
periodic sau inopinat de către Biroul Român de Metrologie Legală asupra laboratoarelor de
metrologie atestate

Definiţiile celorlalţi termeni utilizaţi sunt în conformitate cu documentele menţionate la
capitolul 3 din prezenta procedură.

4.2 ABREVIERI
BIPM - Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (www.bipm.org)
BRML - Biroul Român de Metrologie Legală (www.brml.ro)
CE - certificat/certificate de etalonare
CIPM - Comitetul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi
DTRA — Direcţia Tehnică, Reglementări, Autorizări
DRML — Direcţia Regională de Metrologie Legală
SJML — Serviciul Judeţean de Metrologie Legală
ILAC - Organizaţia Internaţională de Cooperare a Laboratoarelor Acreditate (www.ilac.org)
INM - Institut National de Metrologie (www.inm.ro)
mdm - mijloc/mijloace de măsurare
MRA - acord de recunoaştere reciprocă (Mutual Recognition Agreements)
MRC - material de referinţă certificat
ONRC - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
SI - Sistemul Internaţional de unităţi de măsură
CTAD — Consiliul Tehnic de Avizare al Direcţiei Regionale de Metrologie Legală

5. CERINŢE

5.1 CERINŢE PENTRU OBŢINEREA ATESTATULUI/COMPLETĂRII LA ATESTAT

Operatorii economici care solicită evaluarea în vederea atestării/extinderii atestatului
laboratorului de metrologie, trebuie:
5.1.1 să aibă implementat un sistem de iffânagement care să satisfacă cerinţele SR EN ISO/IEC
17025:2018 "Cerinţe generale pentru comPetenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări"
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NOTĂ: Se recomandă, utilizarea de către laboratoare a următoarelor documente de referinţă:
• EA-4/02 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration;
• EA-4/16 EA Guideline on the Expression of Uncertainty in Quantitative Testing;
• EA-4/18 Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation;
• ILAC P9 ILAC Policy for participation in National and Intemational Proficiency Testing

Activities;
• ILAC P10 ILAC Policy on Traceability on Measurement Results;
• ILAC P14 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration;
• OIML G 1-100 Edition 2008 (E) Corrected version 2010: Evaluation of measurement data

— Guide to the expression of uncertainty in measurement;
• SR GH1D ISO/CEI 98-3:2010 "Incertitudine de măsurare. Partea 3 : Ghid pentru

exprimarea incertitudinii de măsurare (GUM:1995)"
• JCGM 106 2012: Evaluation of measurement data — The role of measurement

uncertainty in conformity assessment;
• OIML G 19 Edition 2017 (E) The role of measurement uncertainty in conformity

assessment decisions in legal metrology
• OIML D 10 Edition 2007: Guidelines for the determination of calibration intervals of

measuring instruments.
5.1.2 să respecte cerintele BRML privind implementarea standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018
in laboratoarele atestate, de la capitolul 6.3 din prezenta procedură
5.1.3 să achite preţul corespunzător pentru etapa Analiza preliminară a documentaţiei;
NOTA: Mapa conţine următoarele documente informative care pot fi descărcate de la adresa
https://brml.ro/proceduri-de-metroloqie-leoala-0;
a) Procedura de metrologie legală PML 3-16, editia 4, revizia 0
b) Ordinul directorului general al BRML prin care sunt aprobate preturile pentru evaluarea

laboratoarelor de metrologie in vederea atestării, respectiv preturile pentru supravegherea
laboratoarelor de metrologie atestate, corespunzătoare proceselor specifice activităţilor de
evaluare/supraveghere a laboratoarelor atestate sau care solicită atestarea,

c) Nomenclatorul mijloacelor de măsurare, N-2004-01
5.1.4 să depună la DRML/SJML pe raza căruia este situat laboratorul de metrologie, cererea de
atestare/extindere a atestatului (Anexa 1), selectând opţiunea de atestare Tn funcţie de varianta
aleasă de laborator de implementare a cerinţelor sistemului de management, respectiv Tn
conformitate cu Opţiunea A sau Opţiunea B a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018, insoţită de
următoarele documente, atât pe suport de hârtie cât şi in format electronic:
a) informaţii generale (Anexa 2) despre laboratorul de metrologie sau organizaţia din care acesta

face parte;
b) copia organigramei laboratorului şi a organigramei organizaţiei din care face parte laboratorul,

cu specificarea clară a poziţiei laboratorului in cadrul organizaţiei (in cazul extinderii atestării
doar dacă au intervenit modificări);

c) copia deciziilor conducătorului operatorului economic de numire a managementului
laboratorului precum şi a fiecărei funcţii care influenţează rezultatele activităţilor laboratorului (in
cazul extinderii atestatului doar dacă au intervenit modificări),

d) lista etaloanelor, mdm de lucru, instalaţillor şi utilajelor utilizate în activitatea de etalonare
(Anexa 3);

e) copia contractului de Trichiriere a etaloanelor/ mijloacelor de măsurare de lucru/ echipamentelor/
utilajelor (dacă este cazul).

NOTĂ: Laboratorul nu are voie să utilizeze etaloane din dotarea altui laborator de metrologie atestat
sau autorizat de BRML
f) lista personalului care conduce, verifică şi/sau efectuează etalonări in laboratorul de metrologie

(Anexa 4); Ot`i A NIA

3.1
o
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g) lista sortimentelor/subsortimentelor de mdm (Anexa 5) pentru care se solicită
atestarea/extinderea atestării laboratorului de metrologie pentru efectuarea de etalonări;

h) copii ale CE/ documentelor de certificare a conformitătii pentru etaloanele/ mijloacele de
măsurare de lucru/ instalatille utilizate la efectuarea etalonărilor;

i) copia statutului sau a regulamentului de organizare şi functionare (1n cazul extinderii atestatului
doar dacă au intervenit modificări)

j) copia certificatului de inregistrare eliberat de ONRC sau echivalent (1'n cazul extinderii atestatului
doar dacă au intervenit modificări);

k) copia certificatului constatator eliberat de ONRC din care să reiasă inregistrarea locatiilor in care
laboratorul işi desfăşoară activitatea (in cazul extinderii atestatului doar dacă este cazul);

I) schitele cotate (cu indicarea directiei N-S) ale spatillor tuturor locatillor laboratorului;
m) documentatia sistemului de management al laboratorului de metrologie (in cazul extinderii

atestatului doar documentatia care a suferit modificări);
n) copia documentului care atestă certificarea sistemului de management conform ISO 9001 (doar

dacă laboratorul a selectat optiunea B);
o) lista de corespondenţă Intre cerinţele SR EN ISO/IEC 17025:2018, respectiv SR EN ISO

9001:2015 (dacă este cazul) si punctele din documentaţia sistemului de management, inclusiv
proceduri generale si specifice unde acestea sunt tratate;

p) copii ale ultimului audit intern efectuat laboratorului având ca referenţiale cerinţele SR EN
ISO/IEC 17025:2018 şi ultima ediţie/revizie a documentaţiei sistemului de management;

q) copii ale ultimei analize efectuate de management;
r) dovada de plată pentru etapa Analiza preliminară a documentaţiei.
5.1.5 să transmită evaluatorului şef devizul antecalcul/devizul postcalcul semnat sau cu
mentionarea obiectillor la acesta, să achite facturile emise de BRML privind preturile expertizării pe
baza devizului antecalcul şi postcalcul, să transmită imediat evaluatorului şef dovada (copia
documentului de plată acceptat de bancă/ trezorerie) achitării facturii privind costurile evaluarii pe
baza devizului antecalcul (până la evaluarea la faţa locului — in caz contrar, procesul de evaluare se
va încheia) şi să transmită DRML dovada (copia documentului de plată acceptat de bancă/
trezorerie) privind achitarea facturii Tntocmită pe baza devizului postcalcul, cel mai târziu odată cu
transmiterea la evaluatorul şef a Fişei acţiunilor corective şi a dovezilor privind actiunile corective
intreprinse;
NOTA 1: Devizul antecalcul va include preţurile aferente etapelor "Analiza preliminară a
documentaţiei "Evaluare documentaţie", "Evaluare la faţa locului", "Eliberare atestat/completare
atestat" şi, atunci când este cazul, cheltuielile estimate de transport şi cazare pentru deplasarea
echipei de evaluare şi a expertilor tehnici in vederea efectuăril etapei "Evaluare la faţa locului".
NOTA 2: Devizul postcalcul va include valoarea devizului antecalcul şi valoarea exactă a costurilor
de transport şi cazare ale echipei de evaluare şi ale expertilor tehnici in cadrul etapei "Evaluare /a
faţa locului".
NOTA 3: Devizele şi dovezile de plată pot fi transmise pe suport de hârtie sau electronic.
NOTA 4: in cazul in care primesc o scrisoare prin care sunt anunţati că nu se poate efectua
evaluarea unor sortimentelor/subsortimentelor de mdm pentru care nu există experti tehnici, vor
trimite evaluatorului şef o informare privind renuntarea la evaluarea in vederea atestării pentru
sortimentele/subsortimentele de mdm la care BRML nu detine experij tehnici.
5.1.6 să completeze şi/sau să modifice documentatia depusă, în cazul in care echipa de evaluare
constată că nu este documentată in conformitate cu cerinţele BRML, respectiv cu cerinţele
standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi să transmită documentatia modificată sau completările
la documentatie, evaluatorului şef, în termen de maxim 10 zile incepând cu data primirii „Raportului
privind conformitatea documentaţiei cu cerinţele BRML";
NOTĂ: in cazul in care evaluatorul şef va constata că documentatia revizuită nu corespunde
cerintelor aplicabile, operatorul economic va fi instiinţat printr-o scrisoare semnată de directorul
DRML din care face parte evaluatorul ş6că procesul de evaluare va fi incheiat. in scrisoarea
transmisă solicitantului, evaluatorul şei V6 menţiona neconformitătile constatate la evaluarea
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documentatiei care au rămas nerezolvate. Pentru reluarea procesului de evaluare operatorul
economic va reveni cu o nouă solicitare de atestare.
5.1.7 să analizeze, să semneze şi să transmită evaluatorului şef programul de evaluare acceptat, la
numărul de fax sau pe adresa de e-mail menţionate la pct. 12 din programul de evaluare, insoţit de
chestionarul de evaluare completat pentru fiecare locaţie, sau să transmită evaluatorului şef
obiecţiile intemeiate la programul de evaluare, in termen de maxim 5 zile de la primirea
Programului de evaluare
NOTA 1: in cazul unor obsetvaţiijustificate din partea laboratorului care urmează a fi evaluat, care
sunt susţinute de dovezi clare privind:
- demonstrarea unor conflicte de interese;
- demonstrarea unui comportament incorect (incălcarea confidenţialităţii sau o influenţă negativă
derivată din conflicte de interese);
- demonstrarea unor conflicte de natură personală, intre membril echipei de evaluare şi organizaţie;
directorul DRML, după o analiză a dovezilor prezentate de solicitant, decide asupra

unuia sau mai multor membri ai echipei de evaluare sau a experţilor tehnici şi
dispune, dacă este cazul, refacerea Programului de evaluare
NOTA 2. Chestionarului de evaluare va fi completat in prima coloană pentru fiecare cerinţă in parte
cu inregistrările laboratorului (de exemplu: auditul intem se desfaşoară conform Programului anual
de audituri cod formular... nr..., Planului de audit cod formular... nr.... ; echipa de audit intem a
completat chestionarul de audit intem cod formular... din data..., fişele de neconformităţi cod
formular... nr...., raportul de audit cod formular... nr.... ; auditorii sunt calificaţi şi instruiti conform
certificatelor nr....etc) specificănd şi corespondenţa cu documentele de referinţă (de exemplu:
responsabilitatea de a efectua etalonările este prevăzută la cap. X, pct. Y din manualul calităţii;
lucrările de etalonări se desfăşoară numai in locaţii permanente, conform Anexei Z din manualul
calităţii şi pct. Q din procedura PQS 01); cerinţele de standard neaplicabile se notează cu NA. in
cazul in care Chestionarul de evaluare nu este completat corespunzător (conţinutul nu este
relevant, este incomplet etc.) la solicitarea evaluatorului şef, laboratorul trebuie să îl completeze
şilsau să modifice şi să îl transmită acestuia in termen de maximum 2 zile de la primirea solicitării;
5.1.8 să asigure accesul echipei de evaluare şi al experţilor tehnici 1n locaţiile laboratorului, acolo
unde se desfăşoară activităţi de etalonare sau procese care afectează calitatea şi rezultatul
etalonărilor, să nu ofere informaţii/documente/Inregistrări/date false şi să colaboreze cu echipa de
evaluare, pe tot parcursul desfăşurării procesului de evaluare;
5.1.9 să analizeze şi să semneze Fişa neconformităţilor/recomandărilor BRML constatate la
evaluare şi să stabilească termene pentru rezolvarea neconformităţilor constatate la evaluare;
NOTĂ: Recomandările echipei de evaluare trebuie să facă referire la activităţi ale laboratorului care
nu sunt in conflict cu cerinţele aplicabile ale standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 sau
prevăzute in prezenta procedură dar care prin continuarea acestora pot afecta "in perioada imediat
următoare funcţionarea laboratorului.
5.1.10 să semneze pentru luare la cunoştinţă Raportul de evaluare, intocmit de echipa de evaluare
1n urma finalizărti etapei "Evaluare la faţa locului";
5.1.11 să iniţieze şi să finalizeze corespunzător acţiunile necesare pentru eliminarea tuturor
neconformităţilor constatate la evaluare şi să transmită DRML, in atenţia evaluatorului şef, în
intervalul de timp stabilit, Fişa acţiunilor corective (Anexa 6) cu modul de rezolvare a
neconformităţilor, insoţită de dovezile privind acţiunile corective intreprinse;
NOTĂ: Rezolvarea necorespunzătoare a neconformităţilor sau nerezolvarea acestora in termenul
stabilit conduce la neacordarea atestatului pentru unul sau mai multe sortimente/subsortimente de
mdm care sunt afectate de neconformităţile nerezolvate.
5.1.12 să semneze Programul de supraveghere (Anexa 7) inaintea emiterii atestatului sau revizii ale
programului de supraveghere, dacă acestea sunt necesare, inaintea emiterii Completărtlor la
atestat.
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5.2 CERINŢE PENTRU MENŢINEREA ATESTATULUI

Laboratoarele de metrologie care detin atestat pentru efectuarea etalonărilor mijloacelor de
măsurare, pe perioada de valabilitate a acestuia, în vederea mentinerii atestării trebuie:
5.2.1 să mentină implementarea unui sistem de management care să satisfacă cerintele SR EN
ISO/IEC 17025:2018 "Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercări şi etalonări";
5.2.2 să respecte cerintele BRML privind implementarea standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018
în laboratoarele atestate, de la capitolul 6.3 din prezenta procedură;
5.2.3 să nu depăşească limitările atestatului/ atestatului restrâns;
NOTĂ Restrângerea/suspendarea/retragerea atestatului de laborator se efectuează de personalul
BRML atunci când:

- nu sunt rezolvate în termen una sau mai multe neconformităţi (constatate în cadrul evaluărilor
de supraveghere programate sau inopinate) care afectează unul sau mai multe
sortimente/subsortimente de mijloace de măsurare
- în urma efectuării evaluărilor de supraveghere planificate sau inopinate sunt constatate una
sau mai multe neconformităţi majore care afectează integral atestatul laboratorului de
metrologie
- nu sunt rezolvate în termen una sau mai multe neconformităţi majore (constatate în cadrul
evaluărilor de supraveghere programate sau inopinate) care afectează integral atestatul
laboratorului de metrologie,

5.2.4 să inştiinteze DRML în raza căruia îşi desfăşoară activitatea despre orice schimbare a
conditiilor initiale în care s-a emis atestatul:
a) schimbarea denumirii societătii (fără ca aceasta să afecteze conditiile initiale în care a fost emis
atestatul) - caz în care va prezenta la DRML care a emis atestatul, Hotărârea asociatului
unic/asociatilor privind schimbarea denumirii societătii şi va achita pretul corespunzător etapei
Eliberare atestat;
b) schimbarea denumirii străzii unei locatii sau a sediului social sau renumerotarea acesteia - caz în
care va prezenta la DRML care a emis atestatul o adeverintă de la autoritatea responsabilă din care
să rezulte faptul că s-a schimbat denumirea sau numerotarea străzii şi va achita pretul
corespunzător etapei Eliberare atestat;
c) schimbarea spatiului în care se desfăşoară activităti ale laboratorului care afectează calitatea şi
rezultatele etalonărilor, în cadrul aceleiaşi adrese, modificarea statutului, modificarea regulamentului
de organizare şi functionare; modificarea structurii organizatorice; revizuirea documentatiei
sistemului de management (fără modificarea metodelor de etalonare); inlocuirea
etaloanelor/instalatillor/utilajelor utilizate de laborator; caz în care va prezenta la DRML care a emis
atestatul, documentele de la pct. 6.1.2 lit a)...q) care au suferit modificări şi va achita pretul aferent
etapelor Evaluare documentaţie şi Evaluare la faţa locului;
d) revizuirea sau inlocuirea metodei de etalonare, caz în care se va proceda ca şi la extinderea
atestatului fără a se mai percepe pretul aferent etapei Analiza preliminară a documentaţiel.
e) modificarea structurii de personal care este implicat direct în activitătile desfăşurate de laborator
şi are un rol în asigurarea calitătii şi exactitătii rezultatelor etalonării (de exemplu personalul care
efectuează etalonări sau care estimează incertitudinea de măsurare sau care asigură supervizarea
personalului care efectuează etalonări), caz în care evaluarea noului personal va fi efectuată cu
ocazia supravegherii laboratorului.
5.2.5 să se supună evaluărilor periodice efectuate cu ocazia evaluărilor de supraveghere
programate (conform Programului de supraveghere) sau inopinate şi să achite (cu exceptia
supravegherilor inopinate), ori de câte ori este cazul, pretul supravegherii laboratorului de
metrologie atestat şi cheltuielile (cheltuielile de cazare şi transport ale echipei de evaluare şi a le
expertilor tehnici) ocazionate de acestea;
NOTA 1: Pe perioada derulării unui ciclu de atestare, BRML va asigura trei evaluări de
supraveghere programată după cum urme_pi;4:
- prima supraveghere: la 6 luni, dănti mai târziu de 9 luni de la data emiterii atestatului;
- a doua supraveghere: la 1 an şi 6 luni ± 2 luni de la data emiterii atestatului;
- a treia supraveghere: la 2 ani si 6 luni ± 2 Ăuryde la data emiterii atestatului

, bji
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NOTA 2: BRML poate stabill necesitatea de a efectua evaluări de supraveghere inopinate la
sediuMocatiile laboratorului atestat, pentru a verifica conformitatea continuă cu conditiile care
au stat la baza atestării. Astfel de evaluări de supraveghere pot fi efectuate atunci când există date
care sustin ingrijorărl serioase (chiar dacă aceste ingrijorări nu sunt suficient de grave pentru a
justifica o recomandare imediată pentru restrângerea, suspendarea sau retragerea atestări0 cu
privire la conformitatea activitătii unui laborator cu cerintele de atestare. Acest lucru poate fi
rezultatul unei evaluări de rutină, a unei reclamatii sau a unui avertisment din partea unei terte părţi.
in unele cazuri, laboratorul poate fi notificat în ceea ce priveşte evaluarea de supraveghere
inopinată intr-un termen scurt (de exemplu, cu o zi inainte) pentru a se asigura că echipa BRML
poate vizita locatia în cauză i că în momentul efectuării evaluării de supraveghere inopinată
laboratorul desfăşoară activităti adecvate pentru a se putea asigura evaluările asistate atunci când
acest lucru se impune. in aceste situatii, programul de evaluare nu va fi transmis în avans
laboratorului în cauză. Supravegherile inopinate nu se facturează.
5.2.6 să analizeze şi să semneze Programul evaluăni de supraveghere, Fişa
neconformităţilor/recomandărilor BRML, Raportul de evaluare de supraveghere/supraveghere
inopinată, Raportui de analiză şi evaluare a neconformităţilor corectate şi Programul de evaluare de
supraveghere;
5.2.7 să actualizeze si să completeze pentru fiecare locaţie şi fiecare cerinţă a Chestionarului de
evaluare rubrica "Cum este indeplinită această cerinţă de standard şi unde este documentată?" şi
să îl transmită evaluatorului şef impreună cu programul evaluării de supraveghere/supraveghere
inopinată acceptat;
5.2.8 să asigure accesul echipei de evaluare şi al experţilor tehnici în locaţiile laboratorului, acolo
unde se desfăşoară activităţi de etalonare pentru care au solicitat atestarea sau procese care
afectează calitatea şi rezultatul etalonărilor pentru care au solicitat atestarea şi să colaboreze cu
echipa de evaluare pe tot parcursul evaluărilor;
5.2.9 să propună acţiuni corective pentru soluţionarea neconformităţilor constatate, să stabilească
termene pentru rezolvarea acestora; să rezolve neconformităţile constatate la evaluarea de
supraveghere; să intocmească şi să transmită Fişa acţiunilor corective cu modul de rezolvare a
neconformităţilor la termenul stabilit;
5.2.10 să comunice renunţarea din proprie iniţiativă la sortimente/ subsortimente de mdm din
Atestatul laboratorului de metrologie printr-o scrisoare transmisă la DRML care a intocmit
"Programul de supraveghere", să transmită la DRML atestatul laboratorului de metrologie si
eventualele completăn ale acestuia, în original şi să achite preţul corespunzător etapei Eliberare
atestat;
5.2.11 să suspende activitatea de etalonare la sortimentele/subsortimetele de mdm afectate de
neconformităţi majore, atunci când acestea au fost constatate la evaluarea de supraveghere/
supraveghere inopinată, până la primirea Raportului de analiză şi evaluare a neconformităţilor
corectate din care să reiasă acceptul BRML pentru reluarea activităţilor de etalonare.
NOTA: in situatia în care în urma evaluărilor de supraveghere programate sau inopinate au fost
constatate neconformităti care ulterior nu au fost eliminate 7n termenul stabilit în Fişa
neconformitătilor/recomandărilor BRML constatate la supraveghere, se comunică laboratorului de
metrologie restrângerea/suspendarea/retragerea atestatului după caz. In toate aceste cazuri,
laboratorul, este obligat să transmită Atestatul laboratorului de metrologie la DRML care în cazul
restrângerii va emite un alt Atestat restrâns, cu numărul de forma XX-12-YY-ZZ/Rn unde XX-12-YY-
ZZ reprezintă numărul iniţial al Atestatului laboratorului de metrologie iar "n" num ărul restrângerii. in
noul atestat, inainte de data emiterli se va face mentiunea „Prezentul atestat inlocuieşte atestatul cu
nr...., emis la data de.. . ".
in cazul suspendării atestatului, acesta va fi remis detinătorului numai după constatarea eliminării
tuturor neconformităţilor care au condus la suspendarea acestula.
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6. CERINŢELE BRML PRIVIND IMPLEMENTAREA ANUMITOR CERINŢE DIN
STANDARDUL SR EN ISO/IEC 17025:2018 IN LABORATOARELE ATESTATE SAU
CARE SOLICITĂ ATESTAREA

Cerinţele enuntate in acest capitol sunt complementare cerintelor SR EN ISO/IEC 17025:2018.
6.1 Cerinţele BRML referitoare la Impartialitate (pct. 4.1 din SR EN ISO/IEC 17025:2018):

1. in situatia Tn care laboratorul face parte dintr-o organizatie, sistemul de management
trebuie să documenteze deciziile de numire a managerilor sau altor persoane cheie şi fişele de post
ale acestora cu scopul de a identifica dacă organizatia demonstrează că asigură cerintele privind
imparţialitatea.

Delegările şi limitele de autoritate privind sarcinile care trebuie indeplinite precum şi
resursele care se pun la dispozitie managerilor implicati in activitatea laboratorului trebuie clar
documentate de către organizatie.

2. Relatiile managerilor care conduc laboratorul cu managerii celorlalte compartimente din
organizatie cum ar fi resurse umane, aprovizionare, relatii cu clienţii, economic, administrativ,
calitate, etc. trebuie clar documentate in documente relevante astfel incât organizatia să poată
demonstra că asigură cerintele aplicabile privind imparţialitatea.

3. Politicile organizatiei şi/sau ale laboratorului trebuie implementate prin intermediul unor
documente (de ex, dispozitii sau proceduri), astfel Tncât să fie clar evitate conflictele de interese şi
de asemenea să fie asigurată independenta/imparţialitatea personalului implicat Tn luarea deciziei
privind rezultatele etalonărilor.

4. Laboratorul trebuie să identifice potentialele conflicte de interese şi să se asigure că nu
este posibilă generarea de riscuri privind imparţialitatea in relatiile laboratorului cu alte
compartimente ale organizatiei (compartiment de productie, comercial, reparatii etc).

Exem ple:
a) responsabilitătile personalului cheie din organizatie referitoare la productia, vânzările şi reparatiile
din cadrul organizatiei trebuie să fie diferite de responsabilitătile acelor functii legate de activitatea
laboratorului, astfel incăt să se evite conflictele de interese;
b) să fie stabilite cerintele posturilor astfel incăt să nu genereze un conflict personal intre
obiectivitatea indeplinirii activitătilor de evaluare a conformitătii şi teama de a pierde locul de muncă
sau un client;
c) să fie stabilite reguli clare privind supervizarea personalului extern laboratorului sau care lucrează
Tn laborator doar o fractiune din timpul de muncă şi care poate afecta calitatea şi rezultatul
etalonărilor.

6.2 Cerinţele BRML referitoare la Confidentialitate (pct. 4.2 din SR EN ISO/IEC 17025:2018):
1. Organizatia/Laboratorul trebuie să documenteze şi să aprobe politicile prin care se

asigură confidentiatea şi drepturile de proprietate conform clauzelor contractuale şi intelegerilor cu
clienţii. Laboratorul trebuie să declare modul prin care se asigură confidenţialitatea tuturor
informatillor obţinute sau create in timpul desfăşurării activităţilor de laborator (indiferent de suportul
sau provenienta acestora) si de respectare a drepturilor de proprietate care trebuie să fie adecvată
clauzelor contractuale şi inţelegerilor intre el şi clienţii săi.

2. Măsurile luate de organizatie pentru asigurarea cerintelor referitoare la confidentialitate
trebuie să fie adecvate cu impactul pe care il pot avea informaţiile asupra activitătiilor desfăşurate
de clienţii laboratorului.

3. Laboratorul trebuie să demonstreze că personalul propriu care, in cursul proceselor de
etalonare, intră in posesia unor informatii privind clienţii, este instruit corespunzător şi respectă
cerintele privind confidentialitatea.

4. Organizatia trebuie să se asigure că din incinta laboratorului nu pot fi scoase documente
sau/şi inregistrări, indiferent de suportul acestora (de exemplu: hărtie, format electronic, etc), care
privesc relatiile cu clienţii. in acest fel securizarea/protejarea datelor, inclusiv transferul acestora
trebuie să se realizeze prin respectarea unor politici adecvate, documentate si aprobate de
managementul organizatiei.
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5. Laboratorul trebuie să stipuleze obligativitatea respectării confidentialitătii in contractele
de muncă şi/sau fişele de post.

6. Laboratorul trebuie să documenteze sistemul de protectie a datelor din sistemele
informatice.

7. Laboratorul trebuie să documenteze modul de asigurare al confidentialitătii datelor cu
caracter confidential obtinute in afara localurilor permanente (de exemplu la un local utilizat
temporar) şi al documentelor şi Inregistrărilor care părăsesc localurile permanente (de exemplu
pentru deplasarea acestora de la un punct de lucru la sediu).

6.3 Cerinţele BRML referitoare la Cerinţe structurale (cap. 5 din SR EN ISO/IEC 17025:2018):
1. Operatorul economic care solicită atestarea laboratorului de metrologie pentru efectuarea

de etalonări trebuie să fie persoană juridică.
2. Laboratorul trebuie:

a) să aibă o organizare care să permită să-şi păstreze capacitatea de a-şi indeplini functiile tehnice
in mod satisfăcător şi să ofere serviciile pentru care solicită recunoaşterea competentei (pentru
toate lucrările desfăşurate in localurile permanente, în afara localurilor permanente, in localurile
utilizate temporar, in laboratoare mobile sau la sediul unui client);
b) să identifice clar şi să demonstreze prin documente relevante statutul juridic al laboratorului sau
al organizatiei din care acesta face parte (persoană juridică de stat sau persoană juridică de drept
privat);
c) să aibă mentionat clar in actul constitutiv, statul sau echivalent, codul CAEN specific activitătilor
de etalonare, respectiv 7120 - activităţi de testări şi analize tehnice şi acesta să acopere toate
locatiile laboratorului pentru care se solicită atestarea;
d) să identifice şi să declare clar In documentatia sistemului de management activitătile de
etalonare care fac domeniul atestării laboratorului de metrologie.

3. Dacă laboratorul nu are personalitate juridică şi face parte dintr-o organizatie cu
personalitate juridică:
a) managementul la vârf al organizatiei trebuie să documenteze şi să aprobe politicile prin care sunt
asigurate relatiile Intre compartimentele organizatiei şi laborator;
b) documentatia sistemului de management trebuie să identifice domeniile in care işi desfăşoara
activitatea organizatia mamă şi să se identifice clar pozitia şi relaţiile laboratorului cu celelalte
compartimente;
c) laboratorul trebuie să furnizeze Inregistrări privind identificarea, inclusiv evaluarea, riscurilor care
pot să apară in situatii concrete în care organizatia poate influenta activitătile desfăşurate de
laborator, inclusiv modul cum anumite obiective vitale pentru buna functionare a laboratorului cum
sunt resursele umane, aprovizionare, investitii In echipamente, etc pot fi influentate de
managementul de vârf al organizatiei din care face parte laboratorul.
d) comunicarea cu BRML privind procesul de atestare, va fi asigurată in numele laboratorului de
către managementul responsabil al organizatiei;
e) organizatia trebuie să demonstreze independenta laboratorului in relaţia cu celalte
compartimentele şi să garanteze că nu va exercita presiuni de nici un fel asupra laboratorului sau
personalului său.

4. Documentele relevante ale sistemului de management al organizaţiei/laboratorului inclusiv
organigrama, fişele de post ale personalului laboratorului şi ale managerilor din cadrul organizatiei
care interactionează cu activitatea laboratorului, declaratia privind politicile organizatiei precum şi
angajamentele managementului de vârf trebuie să fie disponibile pe parcursul evaluării.

6.4 Cerinţele BRML referitoare la Personal (pct. 6.2 din SR EN ISO/IEC 17025:2018):
1. Pentru mentinerea competentei tehnice a personalului utilizat de laborator (intern sau

extern) precum şi pentru monitorizarea activitătilor care sunt efectuate in cadrul proceselor de
etalonare de personalul aflat în perioada de probă sau instruire, organizatia trebuie să asigure o
supervizare adecvată prin utilizarea unui personal care să detină competente demonstrate.
Cerinţele privind activitatea de supervizare trebuie documentate de laborator.
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2. Laboratorul trebuie să asigure personal competent care să demonstreze că detine
cunoştintele şi abilităţile necesare pentru a mentine şi imbunătăti un sistem de management
eficient.

3. Organizatia trebuie să documenteze in sistemul de management cerintele privind
calificarea şi experienta necesare pentru personalul care indeplineşte sarcini şi are responsabilităţi
tehnice privind managementul laboratorului. Managerii tehnici ai laboratorului trebuie să
Tndeplinească cerintele aplicabile domeniilor in care işi desfăşoara activitatea.

4. Laboratorul trebuie să demonstreze că are acces la personal pentru a efectua cu
competentă şi impartialitate toate activitătile de etalonare pentru care solicită atestarea sau este
atestat.

5. Laboratorul trebuie să actualizeze ori de câte ori este necesar cerintele de competentă şi
inregistrările referitoare la personal.

6.5 Cerinţele BRML referitoare la Facilităti şi conditii de mediu (pct. 6.3 din SR EN ISO/IEC
17025:2018):

1. Laboratorul trebuie să documenteze in documentaţia sistemului de management, pentru
fiecare domeniu de competentă, cerintele privind facilităţile şi condiţiile de mediu care trebuie
indeplinite indiferent de locatia în care se desfăşoară procesele de etalonare (in locatii permanente,
mobile, la sediul clientului, la locul de utilizare al echipamentului care se etalonează etc).

2. Laboratorul trebuie să definească accesul in laborator astfel incât să fie asigurată
calitatea şi confidentialitatea rezultatelor, rezultatul etalonărilor să nu fie invalidat şi să fie respectat
dreptul de proprietate al clientilor săi.

6.6 Cerinţele BRML referitoare la Echipamente (art. 6.4 din SR EN ISO/IEC 17025:2018) :
1. Laboratorul trebuie demonstreze că are acces la toate echipamentele, in stare de

functionare, la nivelul declarat de exactitate şi performantă, necesare pentru efectuarea corectă a
activitătilor de laborator şi care pot influenta rezultatele etalonărilor efectuate.

2. Laboratorul trebuie să mentină dovezi privind comportarea Tn timp a etaloanelor utilizate.
3. Laboratorul trebuie să stabilească periodicitatea etalonării etaloanelor utilizate luând în

considerare Ghidul ILAC G24.
NOTA 1: Validarea periodicităţilor de etalonare se efectuează in cadrul etapei de evaluare la faţa
locului de către echipa de evaluare, prin analiza tuturor inregistrărilor in baza cărora au fost stabilite
acestea.
NOTA 2: in cazul in care echipa de evaluare constată că periodicitătile au fost stabilite documentat
conform criteriilor de mai sus şi că nu există neconformităti, cerintele standardului SR EN ISO/IEC
17025: 2018 şi alte prevederi referitoare la validarea periodicitătilor de etalonare a etaloanelor sunt
considerate ca fiind indeplinite.

4. Laboratorul trebuie să eticheteze MRC-urile in mod clar şi vizibil privind starea etalonării şi
perioada de valabilitate a MRC-urilor.

5. Laboratorul trebuie să dezvolte şi să implementeze proceduri pentru verificările
intermediare specifice echipamentelor proprii şi să mentină inregistrări ale verificărilor intermediare
efectuate pentru a menţine increderea in performanţa echipamentului

6. Laboratorul nu are voie să utilizeze etaloane din dotarea altui laborator atestat sau
autorizat de BRML

6.7 Cerinţele BRML referitoare la Trasabilitate metrologică (pct. 6.5 din SR EN ISO/IEC
17025:2018):

1. Pentru echipamente şi etaloane de referinţă care trebuie etalonate, cerinţele BRML sunt
că acestea trebuie etalonate de către:
a) un laborator de metrologie din structura sau subordinea BRML;
NOTĂ Certificatele de etalonare emise de laboratoarele BRML, inclusiv INM sunt considerate ca
fiind dovezi suficiente care demonstrează ca laboratorul atestat indeplineşte cerintele privind
trasabilitatea metrologică.
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b) un Institut Naţional de Metrologie al cărui serviciu este adecvat pentru scopul intenţionat şi este
acoperit de Aranjamentul CIPM MRA. Serviciile acoperite de CIPM MRA sunt specificate în Anexa
C a BIPM KCDB, care include domeniul şi incertitudinea de măsurare pentru fiecare serviciu listat;
NOTA 1: Unele INM-uri pot, de asemenea, să indice că serviciul lor este acoperit de CIPM MRA
prin includerea logo-ul CIPM MRA pe certificatele de etalonare, chiar dacă aplicarea logo-ului nu
este obligatorie si BIPM KCDB rămâne sursa de autoritate pentru verificare.
NOTA 2: INM-urile din Statele Membre participante la Convenţia Metrului pot lua trasabilitatea direct
din măsurătorile efectuate la BIPM. KCDB fumizează un link automat către serviciile de etalonare
relevante ale BIPM (inclusiv domeniul i incertitudinea). Sunt de asemenea listate certificatele de
etalonare individuale emise de BIPM.
c) un laborator de etalonare acreditat ale cărui servicii sunt adecvate pentru scopul intenţionat
(adică scopul acreditării acoperă etalonarea specifică) şi Organismul de Acreditare este acoperit de
Aranjamentul ILAC (ILAC MRA) sau de Aranjamente Regionale recunoscute de ILAC;
NOTĂ: Unele laboratoare de etalonare indică faptul că serviciile lor sunt acoperite de Aranjamentul
ILAC prin includerea pe certificatul de etalonare a mărcii combinate ILAC MRA. Ca altemativă, pe
certificatul de etalonare poate fi inclus simbolul de acrediatre al organismului de acreditare care este
semnatar al Aranjamentului ILAC ş i/s a u a MLA recunoscut la nivel regional. Ambele opţiuni pot fi
considerate ca dovezi de trasabilitate.
d) un Institut Naţional de Metrologie al cărui serviciu este adecvat pentru scopul intenţionat, dar nu
este acoperit de CIPM MRA.
e) un laborator de metrologie atestat de BRML pentru efectuarea de etalonări adecvate pentru
scopul intenţionat .

2. Atunci când utilizează MRC-uri, laboratorul trebuie să asigure trasabilitatea rezultatelor
măsurărilor la SI prin utilizarea de MRC-uri având valorile certificate furnizate de:
a) Institutul Naţional de Metrologie
b) un institut naţional de metrologie/institut desemnat, inclus în baza de date KCDB a BIPM
c) un producător care satisface cerinţele ISO 17034, cu trasabilitate metrologică declarată la SI.

6.8 Cerinţele BRML referitoare la Produse şi servicii furnizate din exterior (pct. 6.6 din SR EN
ISO/IEC 17025:2018):

1. Laboratorul trebuie să documenteze în documentaţia sistemului de management
autoritatea şi responsabilitatea celor care elaborează, analizează şi aprobă cerinţele pentru
produsele şi serviciile furnizate din exterior.

2. Laboratorul trebuie să demonstreze pe parcursul evaluării dacă furnizorii lui de servicii
sunt interni sau externi.
NOTĂ: Un fumizor de servicii este considerat intem atunci când operează în sfera sistemului de
management a laboratorului. Un fumizor de servicii extem poate să fie o altă entitate juridică sau un
departament/serviciu etc. al organizaţiei din care face parte laboratorul.

6.9 Cerinţele BRML referitoare la Analiza solicitărilor, ofertelor şi contractelor (pct. 7.1 din SR EN
ISO/IEC 17025:2018):

1. Laboratorul trebuie să menţină inregistrări ale analizei solicitărilor, ofertelor şi contractelor,
inclusiv pentru clienţii interni sau de rutină unde analiza se poate efectua printr-o metodă
simplificată.

2. Laboratorul trebuie să documenteze în documentaţia sistemului de management modul
de inregistrare al comenzilor verbale, în situaţia în care acestea sunt acceptate. Neacceptarea
comenzilor verbale trebuie precizată în documentaţia sistemului de management

6.10 Cerinţele BRML referitoare la Eşantionare (pct. 7.3 din SR EN ISO/IEC 17025:2018):
Atestatele emise de BRML nu acoperă activitatea de eşantionare.

6.11 Cerinţele BRML referitoare la Evaluarea incertitudinii de măsurare (pct. 7.6 din SR EN ISO/IEC
17025:2018):
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1. Laboratorul trebuie să evalueze şi să documenteze in cadrul documentaţiei sistemului de
management capabilitatea de măsurare/etalonare (CM) exprimată ca incertitudine extinsă (k=2)
pentru fiecare sortiment/ subsortiment de mdm care face obiectul evaluării in vederea atestării.
Acest proces trebuie să fie adecvat scopului şi să asigure o evaluare corespunzătoare cu domeniile
de măsurare/valorile nominale ale mijloacelor de măsurare pentru care laboratorul a solicitat să fie
evaluat in vederea obţinerii atestatului BRML.

2. Procedurile de evaluare a incertitudinilor de măsurare documentate de laborator trebuie
să respecte următoarele documente:
a) SR GHID ISO/CEI 98-3:2010 Incertitudine de măsurare. Partea 3: Ghid pentru exprimarea
incertitudinii de măsurare (GUM:1995);
b) EA-4/02 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration;
c) OIML G 1-100 Edition 2008 (E) Corrected version 2010: Evaluation of measurement data — Guide
to the expression of uncertainty in measurement;
d) ILAC P14 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration.

6.12 Cerinţele BRML referitoare la Asigurarea validităVi rezultatelor (pct. 7.7 din SR EN ISO/IEC
17025:2018):

Laboratorul trebuie să participe la incercări de competenţă organizate de furnizori
competenţi, atunci când acestea sunt disponibile şi adecvate, intr-un termen de maxim 18 luni de la
emiterea atestatului.

Neparticiparea la incercările de competenţă disponibile şi adecvate organizate de furnizori
competenţi constituie neconformitate şi poate conduce la restrângerea atestatului.

6.13 Cerinţele BRML referitoare la Raportarea rezultatelor (pct. 7.8 din SR EN ISO/IEC
17025:2018):

1. Certificatele de etalonare emise Tn baza atestatului laboratorului de metrologie pot conţine
opinii şi interpretări doar cu menţiunea clară că acestea nu sunt acoperite de atestatul BRML.
Emitentul certificatelor de etalonare care conţin opinii şi interpretări, poartă intreaga răspundere
privind documentarea acestor informaţii în certificatele de etalonare in cauză.

2. Certificatele de etalonare emise în baza atestatului laboratorului de metrologie, pe
perioada de valabilitate a acestuia, vor conţine inscris in clar, in partea superioară a primei pagini,
numărul atestatului şi valabilitatea acestuia.

3. Laboratorul trebuie să specifice mijloacele de transmitere a rezultatelor etalonărilor şi
numărul de exemplare in original emise pentru fiecare certificat de etalonare.

4. Laboratorul de etalonare atestat nu trebuie să raporteze sub nici o forma in certificatele de
etalonare pe care le emite o incertitudine de măsurare mai mică decât incertitudinea (CM) pentru
care este atestat de BRML.

5. Laboratoarele atestate de BRML pot documenta în certificatele de etalonare pe care le
emit, conform competenţelor pe care le au, pentru mijloacele de măsurare care nu sunt incluse in
Lista Oficiala a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal şi care fac obiectul
atestatului, declaraţii de conformitate cu trimitere la cerinţe documentate Tn
standardele/documentele aplicabile, numai Tn condiţiile Tn care valoarea incertitudinii de măsurare
raportată U nu depăşeşte 1/3 din valoarea erorii maxime tolerate.

7. RESPONSABILITĂŢI ŞI ATRIBUŢII

7.1 SOLICITANTUL
• indeplineşte cerinţele de management şi tehnice ale prezentei proceduri şi ale

standardului SR EN ISO/ IEC 17025:2018;
• intocmeşte şi depune scrisoarea de solicitare pentru atestarea/ extinderea atestatului

laboratorului la DRML pe raza căruia este situat laboratorul de metrologie;
• intocmeşte şi depune cererea de atestare/ extindere a atestatului, insoţită de

documentaţia de atestare/ extindere a atestatului, atăt in format electronic căt si pe hârtie
• (7,
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• completează şi/ sau modifică documentele depuse, dacă situaţia o impune;
• analizează şi semnează Programul de evaluare / Programul de evaluare de

supraveghere, Fişa neconformităţilor/ recomandărilor BRML, constatate la evaluare/
evaluarea de supraveghere Raportul de evaluare, Raportul de evaluare de
supraveghere/supravegere inopinată, Raportul de analiză şi evaluare a neconformităţilor
corectate şi Programul de supraveghere;

• completează prima coloană a Chestionarului de evaluare la faţa locului;
• colaborează cu echipa de evaluare/ evaluare de supraveghere pe tot parcursul evaluării/

evaluării de supraveghere;
• propune actiunile corective pentru soluţionarea neconformităţilor constatate şi stabileşte

termene pentru rezolvarea acestora;
• rezolvă neconformitătile constatate la evaluare/ evaluare de de supraveghere;
• intocmeşte şi transmite Fişa acţiunilor corective cu modul de rezolvare a

neconformităţilor la termenele stabilite;
• se supune limitărilor atestatului, precum şi supravegherii programate sau inopinate;
• achită costurile implicate de evaluare şi supraveghere programată (supravegherea

inopinată nu se facturează);
• comunică la DRML, pe parcursul valabilitătii atestatului, toate modificările de natură să

influenteze conformitatea cu cerintele in baza cărora s-a emis atestatul.

7.2 ECHIPA DE EVALUARE/ EVALUARE DE SUPRAVEGHERE
• analizează documentaţia de atestare sau extindere a atestatului;
• completează ultimele două coloane ale chestionarului de evaluare la faţa locului;
• efectuează evaluarea/ evaluarea de supraveghere in conformitate cu cerinţele SR EN

ISO/IEC 17025:2018;
• intocmeşte Programul de evaluare, Programul de evaluare de supraveghere, Fişa

neconformităţilor/ recomandărilor BRML constatate/efectuate la evaluare/ evaluarea de
supraveghere/ supravegherea inopinată, Raportul de evaluare/evaluare de
supraveghere, Raportul de analiză şi evaluare a neconformităţilor corectate şi Programul
de supraveghere;

7.3 SJML
• Tnregistrează şi analizează scrisoarea de solicitare pentru atestarea laboratorului de

metrologie;
• transmite scrisoarea de solicitare la DRML pe raza căruia este situat laboratorul de

metrologie;
• inregistrează cererea şi dosarul cu documentaţia de atestare sau extindere a atestatului

laboratorului de metrologie;
• transmite dosarul de atestare la DRML, Tn cazul Tn care cererea şi documentatia de

atestare sunt depuse numai la SJML;
• efectuează sau participă la evaluarea/ evaluarea de supraveghere/ supraveghere

inopinată a laboratorului de metrologie.

7.4 DRML
• inregistrează scrisoarea de solicitare pentru atestarea laboratorului de metrologie;
• analizează scrisoarea de solicitare;
• transmite solicitantului şi SJML răspunsul referitor la scrisoarea de solicitare, daca este

cazul;
• inregistrează cererea şi dosarul cu documentaţia de atestare/ extindere a atestatului, in

registrul unic de evidenţă a cererilor de atestare;

4cE
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• analizează documentaţia şi corectitudinea intocmirii acesteia;
• numeşte echipa de evaluare/ evaluare de supraveghere;
• emite atestatul/ atestatul restrâns iar in cazul extinderii atestatului, completarea la

atestat;
• efectuează supravegherea laboratorului;
• semnează (directorul DRML) corespondenta cu solicitantul atestării.

7.5 CTAD
• evaluează documentaţia transmisă de evaluatorul sef
• propune directorului DRML aprobarea proiectului de atestat in forma propusă de

evaluatorul sef sau intr-o formă modificată conform propunerilor membrilor CTAD
• informează evaluatorul sef Tn scris prin secretariatul DRML si prin posta electronică

referitor la eventualele observaţii consemnate asupra proiectului de atestat

8. MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIŢIA/ REVIZIA ANTERIOARĂ

Prezenta procedură este document nou.
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Antet operator economic

ANEXA 1

Nr. Inreg. data  

CERERE DE ATESTARE/ EXTINDERE A ATESTATULUI
LABORATORULUI DE METROLOGIE

CĂTRE,
Direcţia Regională de Metrologie Legală  

Prin prezenta vă solicităm atestarea/ extinderea atestatului laboratorului nostru de etalonări
(se selectează după caz opţiunea de atestare/extindere a atestatului în funcţie de varianta aleasă
de laborator de implementare a cerinţelor sistemului de management, respectiv în conformitate cu
Opţiunea A sau Opţiunea B a standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018),

o opţiunea A
o opţiunea B

Anexăm cererii:
• informaţii generale (Anexa 2)*;
• copia organigramei laboratorului şi a organigramei organizaţiei din care face parte

laboratorul, cu specificarea clară a poziţiei laboratorului în cadrul organizaţiei;
• copia deciziilor conducătorului operatorului economic de numire a managementului

laboratorului si a fiecărei funcţii care influenţează rezultatele activităţii de etalonare a laboratorului;
• lista etaloanelor, mijloacelor de măsurare de lucru, instalaţillor şi utilajelor utilizate în

activitatea de etalonare (Anexa 3);
• copia contractului de inchiriere a etaloanelor/ mijloacelor de măsurare de lucru/

echipamentelor/ utilajelor (dacă este cazul)
• lista personalului care conduce, verifică şi/sau efectuează etalonări în laboratorul de

metrologie (Anexa 4);
• lista sortimentelor/subsortimentelor de mdm (Anexa 5);
• copii ale CE/ documentelor de certificare a conformităţii pentru etaloanele/ mijloacele de

măsurare de lucru/ instalaţiile utilizate la efectuarea etalonărilor;
• copia actului constitutiv, statut, regulamentul de organizare şi funcţionare sau echivalent*;
• copia certificatului de inmatriculare eliberat de ONRC sau echivalent *;
• schiţele cotate (cu indicarea direcţiei N-S ale spaţiilor tuturor locaţiilor laboratorului;
• documentaţia sistemului de management al laboratorului de metrologie (identificată prin

număr exemplar/ ediţle/ revizie în vigoare;
• procedurile generale şi specifice suport ale documentaţiei sistemului de management (la

care aceasta face referire), dacă acestea sunt documentate separat (identificate prin număr
exemplar/editie/revizie în vigoare);

• copii ale ultimului audit intern efectuat laboratorului (referenţiale: cerinţele SR EN ISO/IEC
17025:2018 si respectiv SR EN ISO 9001: 2015 având la bază ultima ediţie/revizie a documentaţiei
sistemului de management) si a ultimei analize efectuate de management;

• copia documentului care atestă certificarea sistemului de management conform ISO 9001
(doar dacă laboratorul a selectat opţiunea B);

• Lista de corespondenţă intre cerinţele SR EN ISO/IEC 17025:2018, respectiv SR EN ISO
9001: 2015 si punctele din documentaţia sistemului de management, inclusiv proceduri generale
si specifice unde acestea sunt tratate; -;,NIA N,•••• dovada de plată pentru etapa Analiza preliminară a documentaţiei + Predare mapă cu
documente informative
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Acceptăm să respectăm PML 3-16, ediţia 4, revizia 0, emisă de BRML, să primim echipa de
evaluare numită şi să ne conformăm criteriilor stabilite pentru atestarea şi menţinerea atestării
laboratorului. Declarăm că vom emite Certificate de etalonare in conformitate cu cerinţele prevăzute
in SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi politica BRML.

Declarăm că vom inştiinţa DRML despre orice schimbare a condiţiilor iniţiale în care s-a emis
atestatul.

Suntem de acord să achităm, ori de câte ori este cazul, cheltuielile de evaluare in vederea
atestării, extinderii atestatului şi de supraveghere care cad in sarcina noastră, inclusiv cheltuielile de
cazare şi transport ale echipei de evaluare, conform devizelor şi facturilor emise de DRML,
indiferent de rezultatul evaluărilor.

Conducator operator economic (director, administrator, manager etc.)

NOTĂ : documentele marcate cu * nu se solicita Tn cazul extinderii atestatului
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1) Identificare

Denumirea organizaţiei:

ANEXA 2

INFORMATII GENERALE

Statut juridic:  

Adresa sediu:

Locaţii:

Telefon:
e-mail:

Fax

Nr. inregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: 
CIF/ CUI:
Cont bancar:
la

deschis

Cod IBAN:

2) Posibilitaţi contactare

Numele şi funcţiile persoanelor de legătură cu BRML, cărora li s-au delegat competenţele, in
vederea evaluării:

Numele şi prenumele Funcţia in organizaţie Telefon/ fax

Data intocmirii:  

Conducator operator economic (director, administrator, manager etc.)
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ANEXA 3

LISTA
ETALOANELOR, MIJLOACELOR DE MĂSURARE DE LUCRU, INSTALAŢIILOR ŞI

UTILAJELOR UTILIZATE iN ACTIVITATEA DE ETALONARE

LOCAŢIA 

Nr.
crt.

Etalon/ mijloc de măsurare
de lucru/ instalaţie/ utilaj,

(denumire, tip, serie)

Nr.
buc.

Caracteristici tehnice şi
metrologice (interval de

măsurare, valoare
nominală)

Numărul CE/
data

următoarei
etalonări

Laboratorul
care a

efectuat
etalonarea/

Locul
etalonăni

Contract de
inchiriere (se
completează
după caz)

otă: tabelul se completează pentru fiecare locatie in parte

Data intocmirii:  
Manager tehnic,
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ANEXA 4
LISTA PERSONALULUI CARE CONDUCE, VERIFICĂ ŞI/SAU EFECTUEAZĂ

ETALONĂRI IN LABORATORUL DE METROLOGIE

LOCATIA 

Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele Studii Experienţă Functie/autoritate in

laborator*)
Documente de atestare a

competenţei

Notă: tabelul se completează pentru becare locatie in parte

Data intocmirii:  
Manager tehnic,

*) Exemple:
- responsabil tehnic
- metrolog
- semnează CE
- supervizează metrologul   (Tn curs de instruire)
- efectuează etalonări şi emite declaraţii de conformitate in domeniul PRESIUNE
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ANEXA 5
LISTA SORTIMENTELOR/ SUBSORTIMENTELOR DE MDM

Etalonări în localuri permanente
LOCAŢIA 

Cod
nomencl

ator

Denumirea
mdm din

nomenclator

Caracteristici
tehnice şi

metrologice
Interval de
măsurare/

valort
nominale

Poziţia din
Anexa 3 a
etalonului

mdm/
instalaţiei/
utilajului

1) Documentul
conform căruia se

efectuează
etalonarea
(procedura,

instrucţiunea etc)/
2) 3) Document de

referinţă

Capabilitatea de
măsurare/etalonare a

laboratorului (CM)
exprimată ca

incertitudine extinsă
(k=2)

Personalul
care

lucrează in
cadrul

laboratorului
(poziţia din
Anexa 4)

o a: a e u se completează pentru fiecare locatie in parte

Etalonări in afara localurilor permanente/la sediul clientului
LOCAŢIA 

Cod
nomencl

ator
Denumirea
mdm din

nomenclator

Caracteristici
tehnice şi

metrologice
Interval de
măsurare/

valori
nominale

Poziţia din
Anexa 3 a
etalonului

mdm/
instalaţiei/
utilajului

1) Documentul
conform căruia se

efectuează
etalonarea
(procedura,

instrucţiunea etc)/
2) 3) Document de

referinţă

Capabilitatea de
măsurare/etalonare a

laboratorului (CM)
exprimată ca

incertitudine extinsă
(k=2)

Personalul
care

lucrează in
cadrul

laboratorului
(poziţia din
Anexa 4)

otă: tabelul se completeaza pentru becare locabe in parte

1) Laboratorul va completa codul procedurii/procedurilor de etalonare şi al procedurii/procedurilor de evaluare a
incertitudinii de măsurare (dacă acestea sunt documentate separat).
2) Pentru metodele utilizate de laborator care sunt preluate dintr-un standard, document emis de producătorul

echipamentului utilizat in procesele de etalonare, ghid, document internaţional/naţional etc, laboratorul va
preciza documentul de referinţă care a stat la baza documentării metodei de măsurare/evaluare a incertitudinii
de măsurare.

3) in situaţiile in care laboratorul utilizează metode nestandardizate/dezvoltate de laborator sau organizaţia din care
acesta face parte, se va menţiona această informaţie alături de codul procedurii de etalonare/evaluare a
incertitudinii de măsurare.

Data intocmirii:  
Manager tehnic,
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ANEXA 6
Antet operator economic
Nr. inreg./Data 

FIŞA ACŢIUNILOR CORECTIVE

Numărul neconformitatii,
din Fişa

neconformităţilor/
recomandărilor BRML

Actiunea corectiva Denumirea şi numarul
documentului*

* Exemplu: CE nr. 12345/12.12.2018; Procedura cod PSCL 01-21 ed. 2, rev. 1; Proces verbal de
instruire nr. 2/16.12.2020

Data :

Conducător operator economic,
(Nume, prenume, funcţie, semnătură)

intocmit,
(Nume, prenume, funcţie, semnătură)
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Antet DRML

Dosar nr.

PROGRAM DE SUPRAVEGHERE
al laboratorului de metrologie atestat

nr. XX - YY /data

ANEXA 7

in vederea menţinerii atestatului laboratorului de metrologie nr /data  al
(denumire operator economic)  s-a stabilit următorul

program de supraveghere:
1. DRML va efectua prima evaluare de supraveghere la 6 luni de la data emiterii atestatului

laboratorului de metrologie, dar nu mai târziu de 9 luni de la data emiterii atestatului.
2. DRML va efectua a doua evaluare de supraveghere la 1 an şi 6 luni ± 2 luni de la data

emiterii atestatului,
3. DRML va efectua a treia evaluare de supraveghere la 2 ani şi 6 luni ± 2 luni de la data

emiterii atestatului;
4. Perioada de desfăşurare a evaluării de supraveghere va fi comunicată de către DRML cu

cel puţin 30 de zile Tnainte.
5. La Tncheierea fiecărei evaluări de supraveghere programată, DRML Tntocmeşte factura

pentru operaţiunile de supraveghere efectuate. Factura este transmisă laboratorului Tmpreună cu
Raportul de supraveghere/ supraveghere inopinată sau cu Raportul de analiză şi evaluare a
neconformităţilor corectate, după caz. Supravegherile inopinate nu se facturează.

6. Operatorul economic se obligă să achite Tn maximum 15 zile de la data emiterii, factura
aferentă operaţiunilor programate de supraveghere, efectuate.

7. Alte aspecte, dacă este cazul:

Director DRML Conducător operator economic,
(director, administrator, manager etc.)


