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RAPORT

asupra activitătii desfăsurate de Biroul Roman de Metrologie Legală in anul 2017,

publicat hi 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 GE NERALA
Biroul Roman de Metrologie Legală (BRML), organ de specialitate al

administratiei publice centrale, are Inisiunea de a asigura reglementările
n logice, niijloacele tehnice şi actiunile la nivelul intregii tări, necesare
pentru obtinerea credibilitătii rezultatelor măsurărilor, şi işi desfăşoară
activitatea in baza prevederilor Ordonantei Guvemului nr. 20/1992 privind
activitatea de metrologie şi a prevederilor Hotărarii Guvernului
nr. 193/2002 privind organizarea i functionarea BRML, cu modificările şi
completările ulterioare.
Conform prevederilor legale, BRML are unnătoarele competente:
— stabileşte cerinte tehnice şi metrologice pentru mijloacele de măsurare

supuse controlului metrologic legal şi contribuie la dezvoltarea cadmlui
legal pentru desfăşurarea activitătilor de metrologie, prin armonizarea cu
reglementările europene şi alinierea la practicile Internationale;

— atestă etaloanele nationale şi asigură transmiterea unitătilor de măsură;
— detine, perfectionează, conservil şi utilizează etaloane nationale;
— exercită controlul rnetrologic legal asupra mijloacelor de măsurare,

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

reglementările tehnice annonizate;
— examinează rnijloacele de măsurare, prin rapoitare la cerintele tehnice

şi metrologice stabilite în reglementările aplicabile acestora;
— constată contraventhle şi aplică sanctiunile in domeniile pentru care

este nominalizat, conform legislaţiei in vigoare.

Repere istorice:
— 1864 — Este promulgată Legea pentru adoptarea sistemului metric de

măsuri şi greutati in Romania, de către domnitorul Alexandra loan Cuza.
— 1883 — Romania aderă la Conventia Metrului.
— 1889 — Se infiintează Smiciul Central de Măsuri şi Greutaţi, primul

organism national de metrologie din Romania — precursorul BRML.
— 1951 — Se inflintează Institutul National de Metrologie.
— 1954 — Este publicat primul numar al revistei ,,Metrologie aplicată",

actuala revistă „Metrologie".
— 1956 — Romania devine membru fondator al OIML.
— 1992 — Se infiinţează Biroul ROITIAll de Metrologie Legală.
— 1999 — NM semnează acordul CIPM-MRA.
— 2004 — NM devine membru EUROMET.
— 2007 — INM devine membru fondator EURAMET.
— 2007 — Romania devine imam WELMEC.
Structura organizatorică
Competentele şi atributiile actuate ale BRML se exercită prin intermediul

unei structuri organizatorice care cuprinde:
structura centrald, in care este inclus şi Serviciul inspectii şi

supravegherea pietei (SISP), organism desemnat pentru  supravegherea
pietei mijloacelor de măsurare care fac obiectul directivelor europene din
noua abordare;
— Institutul National de Metrologie (NM), organizat ea institut de

cercetare-dezvoltare in domeniul metrologiei, entitate distinctă,
in subordinea BRML;
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-- opt direcţii regionale de metrologie legala (DRML): Bucureşti, Bacău, in urma controalelor efectuate, a fost restrictionata comercializarea a

Brasov. Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Ploieşti, Timişoara, care au in 901 mijloace de măsurare, Oa la eliminarea neconfonnitătilor constatate.
zona teritorială de compete* judete.

Directiile regionale de metrologie leg* corespund celor opt regiuni de 2. Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare Si al
dezvoltare economică a Romaniei, asigurand o repartizare raţionald, măsurărilor
uniformă a resurselor şi dezvoltarea laboratoarelor regionale la nivelul 2.1. Controlul metrologic prin inspecţii si testări inopinate
cerintelor şi exigentelor comimitare. in anul 2017, corpul de inspectori al BRML a efectuat 9.889 de controale

Biroul Roman de Metrologie Legală are aprobat un număr maxim de prin inspectii şi testări Mop inate şi a aplicat 348 de sanctiuni
659 de posturi. contravenţionale, in cazul mijloacelor de măsurare identificate cu

neconformităti, cuantumul amenzilor fiind de 1.075.000 lei.
PERFORNtANTE SI REALIZARI in cadrul acestor controale, desfăşurate In locurile unde se efectuează
1. Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare *swan din domenii de interes public utilizănd mijloace de măsurare
Controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare se exercită prin supuse controlului metrologic legal, au fost verificate existenta şi

diverse modalităti, cum sunt: aprobări de model. verificări metrologice, corectitudinea marcajelor de aprobare de model. aprobare de model CEE,

supraveghere metrologică a utilizării. ale marcajelor de conformitate, precum şi aplicarea şi valabilitatea
1.1. Aprobări de model marcajelor de verificare metrologică, respectarea conditionărilor existente
in cursul anului 2017 au fost acordate 21 de aprobări de model, pentru in aprobările de model, certificatele de examinare UE de tip, existenta

tipuri de mijloace de măsurare, care au corespuns prevederilor declaraţiilor de confonnitate *i a documentelor specifice, utilizarea
reglementărilor specifice aplicabile acestora. 30 de completări la aprobarile unitătilor de măsură legale, utilizarea corectă a metodelor de măsurare şi
de model existente şi au fost recunoscute 2 aprobări de model emise de adecvarea mijloacelor de măsurare.
Biroul Maghiar de Cornell şi Lice* (MKEH). 2.2. Controlul preambalatelor drr

In cadrul evalurtrilor efectuate in vederea obtinerii aprobării de in anul 2017, corpul de inspectori al BRML a efectuat contti,oi

modeUcompletarii la aprobarea de model, au fost efectuate 51 de incercări produselor preambalate, prin măsurări şi analiză statistică a loturilor de
de model in laboratoarele 1NM şi in laboratorul DRML Bucureşti. preambalate şi verificarea dovezilor prezentate de către operatorii

Intbanatii privind certificatele aprobărilor de model emise/recunoscute economici responsabili de introducerea pe piaţă a produselor preambalate.
de elite BRIAL sunt actualizate periodic şi disponibile pe site-ul institutiei in acest sens, au fost intreprinse actiuni de control privind produsele

www.brml.ro preambalate la 685 de operatori economici, controlandu-se un nun* de

1.2. Verificări metrologice 1.899 de loturi, dintre acestea fund retrace de pe piaţă 12 loturi, ce contineau
Pentru a stabili confomitatea mijloacelor de măsurare cu modelele produce preambalate neconforme.

aprobate şiisau cerintele aplicabile din normele de metrologie legală,
precum şi gradul de mentinere a caracteristicilor metrologice ale acestora, 3. Autorizaţii şi avize
pe perioada utilizării, in anul 2017 a fost efectuat un număr de 135.655 3.1. Autorizatii

verificări metrologice (133.155 in cadrul laboratoarelor din structura in anul 2017. pentru exercitarea controlului metrologic legal prin

BRML şi 3.220 in cadrul laboratoarelor [NM). verificări metrologice au fast emise 59 de autorizatii de laborator de
1.3. Supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare metrologie, 6 completări la autorimiile unor laboratoare de metrologie, au
Supravegherea metrologică a utilizării mijloacelor de măsurare s-a fost modificate 10 autorizatii de laborator de metrologie şi pentru o

realizat de către directiile regionale de metrologie legală (DRML), In baza autorizatie a fost aplicată măsura de restrangere, in urma renuntării
programului anual aprobat. Tematicile de control ale acestui program au operatorului economic la activitatea de verificări metrologice in două dintre
fost elaborate de SISP, pe baza propunerilor DRML. Rezultatele acestor cele patru locatii ale laboratondui de metrologie.

controale tematice au fost utilizate la intocmirea de către SISP a rapoartelor in anul 2017, pentru personalul din cadrul laboratoarelor de tnetrologie

de sinteză privind această activitate. care efectuează verificări metrologice au fost emise 528 de autorizatii de
Tematicile de control au unnărit legalitatea mijloacelor de măsurare verificator metrolog.

utilizate şi a măsurărilor efectuate in domenii de interes public. 3.2. Avize

In cursul anului 2017 au fost efectuate opt controale ternatice, in cursul Pentru desfăşurarea de dire operatorii economici de activitati avand ca
cărora au fost controlate 15.652 de mijloace de măsurare, la 8.472 operatori object mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal
economici, fiind testate 4.849 mijloace de măsurare; dintre acestea, 21 de (reparare/modificare, montare), in anul 2017 au fost eliberate 350 de avize.

mijloace de măsurare nu au corespuns testăxii, fund sigilate impotriva
utilizării. Au fost intocmite 8.315 documente de control şi au fost aplicate 4. Mijloacele de joc

242 de sanctitmi contraventionale pentru deficientele constatate, valoarea Controlul tehnic al mijloacelor de joc se exercită prin aprobări de tip şi
totală a amenzilor fiMd de 699.500 lei. verificări tehnice.

1.4. Supravegherea pieţei in cursul anului 2017 au fost acordate 682 de aprobări de tip/completări
Activitatea de supraveghere a pieţei pentru mijloacele de măsurare a carat la aprobătile de tip deja existente si au fast efectuate 82.453 de verificări

introducere pe piaţă, punere la dispozitie pe piaţă şi punere in functiune se tehnice asupra mijloacelor de joc.

efectuează in confonnitate cu reglementările tehnice HG nr. 617/2003/HG
nr. 710/2015, respectiv HG nr. 264/2006/HG nr. 711/2015, care transpun 5. Metrologia stiinţifică şi aplicat5
directivele europene 2009/23/CE şi 2004/22/CE, abrogate prin directivele Metrologia ştiintifică şi aplicată are o evolutie de la sisteme de măsurare
2014131/1.1E şi 2014/32/UE, a fost realizată conform programului sectorial locale/regionale către sisteinul de măsurare global. Această evoluţie a fost
de supraveghere a pieţei. materializata prin acorduri de cooperate Tigre tan şi acorduri de cooperare

in cadrul activitătilor de supraveghere desfăşurate in anul 2017 au fost regionale şi intemationale. La nivel european, incepand din anul 2007,
controlate 898 de aparate de cântărit cu functionare neautomată, funcţionează organizatia regională de metrologie EURAMET e.V., in
reglementate prin Hoteirdrea Guvernului nr. 617/2003, respectiv HG cadrul căreia Institutul National de Metrologie este membru fondator şi
nr. 710/2015, aflate la 140 operatori economici, şi 8.136 mijloace de actionează ca lead institute pentni Romania. Din această postură, INM
măsurare dintre cele reglementate prin hotărdrde Guvernulta nr. 264/2006, sustine competitivitatea economiei, prin as igurarea trasabilitătii şi a
respectiv nr. 711/2015, ta 105 operatori economici, in total rezultănd 9.034 exactitătii *swan lor efectuate in Romania. Aceasta actiune are ca premise
de mijloace de măsurare controlate, deţinute de 245 de operatori economici. ex istenta unui sistem competit iv de etaloane nationa le, primare
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şi de referintăşi operarea lor in conformitate cu cerinţele aranjamentului de
rectmoaştere reciprocă a eta loa nelor nationale şi a certificatelor de etalonare
şi măsurare emise de institute nationale de metrologie (C1PM-MRA).
Demonstrarea capabilitkilor de măsurare şi etalonare ale INM (CMC) Sc

realizeaz-ă prin participarea sustinută la comparki-cheie, comparki-cheie
suplimentare şi Ate tipuri de comparări relevante in cadrul procesului
CIPM-MRA.
Pentru asigurarea calitatii serviciilor şi produselor furnizate,

la boratoarele INM au implementat şi mentin on sistem al calitătii in
conformitate cu cerintele SR EN ISO 17025:2005 şi ISO Guide 34,
recunoscut şi continuu evaluat in cadrul EURAMET TC-Quality.

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

Institutul National de Metrologie detine on număr de 21 de etaloane
nationale atestate şi dezvoltă in continuare noi etaloane atestate, instalaţii
unicat cu grad ridicat de complexitate, asociate cu metode specifice de lucru
pentru reproducerea unitătilor de măsură şi de atribuire a valorilor celorlalte
etaloane şi peste 75 de etaloane de referintă. Etaloanele nationale constituie
baza legală pentru reproducerea, conservarea şi transmiterea unitătilor de
Cură.

anul 2017, activitatea de cercetare stiintifică s-a desfăsurat in cadrul
unor proiecte de cercetare grupate astfel:

I. 3 proiecte de cercetare stiintifică finantate prin programe europene
EMRP/EMPIR;

II. 12 de lucrări de „intretinere a etaloanelor nationale, primare şi de
referinţă ale Roinăniei" - finantate din fonduri ale Biroului Roman de
Metrologie Legal&

In anul 2017, laboratoarele INM au participat la efectuarea mistuirilor
aferente unui număr de 7 comparki relevante - comparări-cheie şi
suplimentare. Dintre cele 83 de comparări publicate in baza de date BIPM
(www.kcdb.bipm.org), 69 sunt finalizate şi rapoartele finale ale acestora an
fost aprobate pentru echivalentă sau publicate, 2 sunt in fază project raport,
6 sunt in desfăsurare şi 5 sunt planificate/protocol complet măsurki la
participanti la protect.
Pe baza rezultatelor acestor compardri, precum şi ale celor din anii

anteriori, sunt publicate pe site-ul BIPM 189 CMC-uri
(ww-w.kcdb.bipm.org).

Programul de instruire profesionalt1 ín domeniul etalongrilor a
personalului laboratoarelor regionale de metrologie pe anul 2017 a cuprins
up rim& de 19 cursuri, dintre care s-au tinut 18 cursuri, jar on curs nu a mai

din cauza indisponibilitkii lectorilor. 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 2017, specialistii din INM au participat la 3 sesiuni de comunicki

stiintifice, seminare, conferinte şi au fost coautori la 6 articole publicate in
revista „Metrologia" şi in publicatiile diferitelor congrese şi conferinte
internationale.

Reprezentantii INM au participat la 11 intruniri ale cotnitetelor tehnice şi
subcomitetelor tehnice EURAMET. De asemenea, specialistii INM au
participat la intrunirea anuală a AG EURAMET, la reuniunea Comitetului
Consultativ pentru Cantitate de Substanta al Comitetului International
pentru Măsuri şi Greutăti şi la intălnirea directorilor institutelor de
metrologie nationale.
In anul 2017, reprezentantii INM au efectuat un număr de 16 vizite de

informare şi schimburi de experientă, in laboratoare ale institutelor
nationale de metrologie din Germania, Austria, Finlanda, Turcia, Polonia,
Suedia, Franta, Portugalia şi Republica Moldova.

pe baza competentei tehnice. Astfel, in anul 2017 au fost efectuate 44.447
de etalonki (35.019 in cadrul laboratoarelor din structura BRML $i 9.428 in
cadrul laboratoarelor INM. 1.398 de certificate de etalonare an fost cruise
Cu sigla CIPM-MRA).

7. Cnoperare internaţională
Reprezentată prin Biroul Roman de Metrologie Legală, Romania este

membru cu drepturi depline al principalelor organisrne intemaţionale de
metrologie:
- Organizatia Internatională de Metrologie Legală (OIML):

Organizatia Europeană pentru Cooperare in Metrologia Legală
(WELMEC);
- Organizatia Euro-Asiatică pentru cooperare intre Organismele

Nationale de Metrologie (COOMET).
Romania este parte a Conventiei Metrului şi participă in structurile sale

prin reprezentanti desemnati.
Institutul National de Metrologie este, din 2007, membru fondator al

Asociatiei EURAMET e.V., asociaţie care a preluat responsabilitătile
Organizatiei Europene pentru Colaborare in domeniul etaloanelor de
măsurare (EUROMET), in care INM era membri cu drepturi depline din
2004.
Ca reprezentant al Rominiei la Conventia Meta-ului, NM este seinnatar

al „Aranjamenntlui de recunoaştere reciprocă a etaloanelor nationale şi
certificatelor de etalonare şi de măsurare cruise de Institutele Nationale de
Metrologie" - acord-cadru redactat de Comitetul International de Măsun şi
Greutăti (CIPM-MRA).

incepănd cu anul 2015, BRML participă Ia proiectul european de infrătire
institutională „Twinning project MD/13/ENP/TRI14 Strengthening of the
standards and metrology sector according to best practice in the EU
Member States", in care statul beneficiar este Republica Moldova. Proiectul
se destaşoară pe o perioada de 2 ani, incepand cu luna mai 2015.

Principalele evenimente intemationale la care au participat reprezentantii
BRML au fost următoarele:
- A 52-a reuniune a CIML (Cartagena de Indias - Columbia. octombrie

2017);
- A 33-a reuniune a comitetului WELMEC (Madrid- Spania, mai 2017);
- A 11-a reuniune a Adunkii Generale a EURAMET (Madrid - Spania,

mai 2017);
- Reuniunea Comitetului Consultativ pentru Cantitatea de Substanţă

(CCQM) BIPM, (S&res - Franta, aprilie 2017);
- Reuniunea Grupului de luau WELMEC WG 5 Supraveghere

metrologică (Triesen - Lichtenstein, mai 2017, şi Bruxelles - Belgia,
noiembrie 2017);
- Reuniunea Grupului de lucru WELMEC WG 6 Produse prearnbalate

(Bruxelles - Belgia, martie 2017);
- Reuniunea Grupului de lucru WELMEC WG 8 Directiva MID (Paris -

Franta, febniarie 2017);
- Reuniunea Grupului de lucru WELMEC WG 10 Sisteme de meisurare

pentru lie/tide, a1tele deceit apa (Varsovia - Polonia, iunie 2017);
- Reuniunea Grupului de lucru WELMEC WG 12 Taxi metre (Dordrecht -

Olanda, aprilie 2017);
- Reuniunea Grupului de lucru „Mijloace de măsurare" al Comisiei

Europene (Bruxelles - Belgia, ianuarie 2017 şi noiembrie 2017):
- Lucrările comitetelor tehnice ale EURAMET (II intruniri ale

comitetelor tehnice pentru lungimi, mase şi trarimi derivate, acustică-
ultrasunete-vibratii, metrologie in chitnie, temperaturi, calitate, debite,
metrologie interdisciplinară, precutn si timp şi frecventă):
- Lucrarile in cadrul Programului european de cercetare metrologică

(EMRP) - 3 proiecte de cercetare;
- Reuniunile Comitetului EMRP (Madrid- Spania, mai 2017, şi Berlin -

Germania, no iembne 2017).

8. Dezvoltarea infrastrueturii
Realizarea obiectivelor şi Indeplinirea responsabilităţilor BRML s-au

fundarnentat pe o politicei de investini prin care s-a asigurat in continuare:
6. Metrologia industrială - mentinerea, dezvoltarea şi racordarea etaloanelor nationale şi de
BRML a furnizat setvicii de trasabilitate metrologică pentru operatorii referintă ale Romăniei la etaloanele internationale, in conditiile

economici, sprijinind competitivitatea la nivel national 0 international, aranjamentului CIPM-MRA:
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- mentinerea şi dezvoltarea capabilitătilor la nivelul laboratoarelor
proprii.
La 31 decembrie 2017, valoarea totală a plătilor pentru cheltuielile de

capital a fost de 3.220.702 lei, cu TVA.

9. Activitatea financiară
Finantarea cheltuielilor aferente activitatii Biroului Romăn de

Metrologie Legală s-a asi tirat din venituri proprii. Veniturile proprii
s-au realizat din sumele incasate pentru efectuarea unor activităţi
specifice (etalonare, verificare metrologică, incercare de mijloace de

Structura veniturilor şi cheltuielilor este prezentată mai jos.

măsurare, evaluare In vederea acordării autorizatiilor metrologice,

expertizare şi supraveghere a labora toarelor autorizate), pe bază de

tarife, precum şi pentru alte activităti efectuate in conformitate cu

atributiile sale.

În anul 2017, BRML a incasat venituri curente in valoare de 66.906.976 lei.

Fată de veniturile curente de realizat (52.135.000 lei), veniturile curente

incasate reprezintă 128,33%.

Den umire indicator UM ---. lei

Venituri proprii - total venituri 66.906.976

Venituri curente: 66.906.976

Verificări metrologice 15.938.781

Etalonări 12.549.427

Autorizări 726.911

.kvizări 1.156.2V-
1

Aprobări de model 119.49D

Supraveghere metrologică 4.745.397

Preambalate 770.140

Verificări tebnice mijloace de joc 29.727.062

Alte venituri 1.943.698

Subventii 0

Cheltuieli totale: 44.984.228

Cheltuieli de personal 23.291.459

Bunuri şi servicii 18.472.066

Cheltuieli de capital 3.220.703

(151.891)

CONCURSURI

publicate in temeiul art. 7 din Hotărdrea Guvernului nr 1027/2014
pentru modificarea şi conipktarea Regulamenrului-c:adru privind stabilirea principillor generale

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzd tor finctiilor contractuak

şi a criteriilor de prontovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din janduri publice,

aprobat prin Hotardrea Guvernului nr 286/2011

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTĂ TIML$OARA, TUDETUL TIMIŞ

anuntd:

Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timişoara, Str. Hector nr. 1, organizzază concurslexamen conform Legii nr. 153/28.06.2017 nr. 286/23

martie 2011, modificată pin H.G. nr. 1027/11.11.2014 pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioada' nedeterminată:

1 post economist specialist L4 S Serviciul Achizitii Publice şi Contractări+infarmatica

1 post referent de specialitate gradul III S Serviciul Administrativ

1 post asistent medical debutant PL Sectia Clinica O.R.L.

1 post functionar M Serviciul Achninistrativ

I post operator controlor date gradul I M Serviciul Achizitii Publice şi Contractări+Infonnatică
i

1 post curier G Serviciul Administrat iv

C:andidatii trebuie sit indeplineasca următoarele conditii:
a) are cetătenia romănă, cetătenie a altor state membre ale Uniunii.

Europene sau a statelor aparti Wand Spatiutui Economic European şi
dorniciliul in Romănia;

b) cunoaşte limba roman& scris şi vorbit;
c) are virsta minima reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercitiu;
el are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care


