
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

ORDIN nr.  

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

Având în vedere prevederile de la art. 6, lit. e) din instructiunile de metrologie legală IML 5-05
Autorizarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează verificări metrologice" aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1660/2005 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 următoarele proceduri de metrologie legală:
- PML 5-04-05 ediţia 5, revizia 0, Cerinţe pentru autorizarea laboratoarelor de metrologie;
- PML 5-05-05 ediţia 5, revizia 0, Autorizarea persoanelor juridice

Art. 2 Procedurile de metrologie legală mentionate la art. 1 se aplică incepând cu data de
04.01.2021 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 autorizării acestora pentru
activitatea de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

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

Prezenta procedură stabileşte cerinţele aplicabile laboratoarelor de metrologie ale persoanelor
juridice denumite in continuare operatori economici, care au implementat şi menţin un sistem de
management pentru care standardul de referinţă este SR EN ISO/ IEC 17025: 2018 "Cerinţe
generale pentru competenţa laboratoarelor de incercări şi etalonări" şi care solicită la BRML
obţinerea şi extinderea autorizaţiilor de laborator pentru efectuarea verificărilor metrologice ale
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică operatorilor economici care solicită Biroului Român de Metrologie
Legală evaluarea laboratoarelor lor de metrologie având la bază cerinţele standardului SR EN
ISO/ IEC 17025: 2018, in vederea autorizării lor pentru efectuarea de verificări metrologice ale
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, cu excepţia acelor verificări
metrologice pentru care există alte prevederi legale.
Prezenta procedură se aplică, de asemenea, pentru menţinerea şi e)dinderea autorizaţiilor de
laborator ale operatorilor economici, pe perioadele de valabilitate a acestora.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA.

• Ordonanţa Guvernului nr. 20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin
Legea nr. 11/ 1994, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 193/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de
Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 1660/ 2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală,
cu modificările şi completările ulterioare;
- I.M.L. 2 - 05 "Aprobarea de model";
- I.M.L. 3 - 05 "Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse
controlului metrologic legal";
- I.M.L. 4 - 05 "Marcaje metrologice";
- I.M.L. 5 - 05 "Autorizarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează verificări metrologice";
• SR Ghid ISO/CEI 99:2010 "Vocabular internaţional de metrologie. Concepte fundamentale
generale şi termeni asociaţi";
• OIML V 1 Edition 2013 (E/F): International vocabulary of terms in legal metrology (VIML);
• SR EN ISO 9000:2015 - "Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi
vocabular";
• SR EN ISO 9001:2015 — "Sisteme de management al calităţii. Cerinţe";
• SR EN ISO/IEC 17025:2018- "Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de incercări
şi etalonări";
• SR ISO/TR 10013:2003 - "Linii directoare pentru documentaţia sistemului de management al
calităţii";
• SR EN ISO 19011:2018 - "Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management"
• PG-01 ediţia 1 „Controlul documentelor";
• PML 3-01-05, ediţia 1 "Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal";
• PML 4-02-05, ediţia 1 "Mărci metrologice de verificare";
• SR EN ISO 10012:2004 "Sisteme de management al măsurării. Cerinţe pentru procese şi
echipamente de măsurare";
• G-02 "Elaborarea procedurilor de verificare/ incercare";
• Codul civil din 2009 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
• Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia 2016.
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4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

4.1 DEFINIŢII
4.1.1 Persoană juridică = orice formă de organizare care, intrunind condiţiile cerute de lege (să

aibă o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit
scop licit şi moral, in acord cu interesul general) este titulară de drepturi şi de obligaţii civile;

4.1.2 Laborator de metrologie = laborator care intenţionează să efectueze/efectuează verificări
metrologice şi care poate fi operator economic sau care aparţine unui operator economic

4.1.3 Echipament de verificare = mijloc de măsurare care are in compunere unul sau mai multe
etaloane, utilizat in activitatea de verificări metrologice;

4.1.4 Documentaţie = set de documente, de exemplu specificaţii şi inregistrări;
4.1.5 Metodă de verificare = succesiune logică a operaţiilor tehnice specifice, descrise in mod

generic, utilizată in efectuarea unei verificări metrologice;
4.1.6 Metodă de măsurare = descriere generică a organizării logice a operaţiilor utilizate intr-o

măsurare;
4.1.7 Procedură = mod specificat de efectuare a unei activităţi;
4.1.8 Procedură de măsurare = descriere detaliată a unei măsurări efectuată in conformitate cu

unul sau mai multe principii de măsurare şi cu o metodă de măsurare dată, pe baza unui
model de măsurare şi care include orice calcul efectuat pentru obţinerea unui rezultat al
măsurării;

4.1.9 Procedură de verificare metrologică = document în care sunt precizate metodele,
etaloanele, echipamentele de verificare, mijloacele de măsurare de lucru, instalaţiile,
utilajele utilizate pentru verificarea metrologică a sortimentelor/ subsortimentelor de
mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal, precum şi ansamblul de operaţii
utilizate la efectuarea măsurărilor in conformitate cu o metodă dată;

4.1.10 Locaţie = amplasament care include spaţii in care laboratorul de metrologie intenţionează
să efectueze/ efectuează verificări metrologice;

4.1.11 Scrisoare de intenţie = document oficial transmis de un operator economic, care precede
cererea de autorizare/ extindere a autorizaţiei, prin care solicită Biroului Român de
Metrologie Legală autorizarea/ extinderea autorizaţiei pentru efectuarea de verificări
metrologice ale mijloacelor de măsurare de lucru supuse controlului metrologic legal;

4.1.12 Evaluare a unui laborator de metrologie = activitate de apreciere a conformităţii unui
laborator de metrologie cu cerinţele pentru obţinerea autorizaţiei de laborator;

4.1.13 Evaluator (de laboratoare) = persoană din Corpul de evaluatori al Biroului Roman de
Metrologie Legală, care efectuează unele sau toate activităţile aferente evaluării şi/ sau
reevaluării laboratoarelor de metrologie;

4.1.14 Supraveghere a laboratoarelor de metrologie = activitate desfăşurată de Biroul Român de
Metrologie Legală asupra laboratoarelor de metrologie ce aparţin operatorilor economici
autorizaţi, prin reevaluări periodice şi testări ale unor eşantioane prelevate din lotul de
mijloace de măsurare de lucru verificate de laboratoarele de metrologie Intre două
supravegheri succesive;

4.1.15 Reevaluare periodică a unui laborator de metrologie = evaluare a unui laborator de
metrologie care aparţine unui operator economic autorizat, pe parcursul valabilităţii
autorizaţiei, care poate fi:
• reevaluare programată = evaluare a laboratorului de metrologie in scopul constatării
respectării cerinţelor iniţiale care au stat la baza emiterii autorizaţiei, in vederea menţinerii
acesteia;
• reevaluare neprogramată = evaluare efectuată in urma unor sesizări sau reclamaţii
privind activitatea desfăşurată de laboratorul de metrologie, in scpi.iI onstatării respectării
cerinţelor iniţiale care au stat la baza emiterii autorizaţiei, in v9~4aPt-il «nerii acesteia;

4.1.16 Neconformitate majoră = neindeplinire a unei cerinţe car gori-dikella deficienţe cu grad
ridicat de risc ale sistemului de management şi poate in • n a sernnifiotiv funcţionarea
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laboratorului punând la indoială corectitudinea şi validitatea rezultatelor verificărilor
metrologice;

4.1.17 Neconformitate minoră = neindeplinire a unei cerinte, cu consecinte minime în activitatea
unui laborator, având in vedere obligatiile legale şi politica acestuia;

Definitiile celorlalti termeni utilizati sunt 1n conformitate cu documentele mentionate la capitolul 3
din prezenta procedură.

4.2 ABREVIERI

BRML = Biroul Român de Metrologie Legală
DTRA = Directia Tehnică, Reglementări, Autorizări
DRML = Directia Regională de Metrologie Legală
SJML = Serviciul Judetean de Metrologie Legală
INM = Institutul National de Metrologie
DE = Directia Economică
CAA = Comisia de Analiză şi Avizare a rezultatelor evaluării
HG = Hotărâre a Guvernului
OG = Ordonantă a Guvernului
IML = instructiuni de metrologie legală
PML = procedură de metrologie legală
NML = normă de metrologie legală
NTM = normă tehnică de metrologie
PV = procedură de verificare
mdm = mijloc/ mijloace de măsurare
LO = Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, in vigoare
Poz.(LO) = pozitie (LO)
LT = Lista de tarife pentru lucrările efectuate de BRML, 1n vigoare
cod LT = codul mijlocului de măsurare din Tabelul nr. 1 din LT
BVM = buletin de verificare metrologică
CE = certificat de etalonare
ONRC = Oficiul National al Registrului Comertului
CIF = cod de identificare fiscală
CUI = cod unic de inregistrare
PVCC = proces verbal de constatare a contraventiei
MRC = material de referintă certificat

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1 SOLICITANT AUTORIZARE

• depune scrisoarea de intentie pentru autorizare, insotită de lista cu sortimentele/
subsortimentele de mdm şi tipurile de verificări metrologice pentru care doreşte autorizarea,
documentata conform Anexei 5, completata pentru fiecare locaţie (dupa caz);
• depune cererea de autorizare, documentată conform Anexei 1 impreună cu documentatia
aferentă, selectând optiunea de autorizare/extindere a autorizatiei în functie de varianta aleasă
laborator de implementare a cerintelor sistemului de management, respectiv 1n conformitate cu
Optiunea A sau Optiunea B a standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018;
• in cazul selectării optiunii B, depune documentul care atestă certificarea sistemului de
management conform ISO 9001;
• completează şi/ sau modifică documentatia depusă, dacă $ cesar, conform
neconformitatilor constatate de echipa de evaluare şi transmite ia odificată sau

/ -bcompletările la documentatie, evaluatorului şef;
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• analizează, semnează şi transmite evaluatorului şef Programul de evaluare semnat insoţit de
chestionarul de evaluare completat 1n prima coloană pentru fiecare cerinţă in parte sau transmite
evaluatorului şef obiectiile la programul de evaluare;
• analizează şi semnează Fişa neconformităţilor constatate la evaluare şi Programul de
supraveghere;
• asigura accesul la informaţiile necesare si colaborează cu echipa de evaluare;
• implementează acţiuni corective pentru rezolvarea neconformităţilor constatate;
• propune şi respectă termenele pentru rezolvarea neconformităţilor;
• intocmeşte şi semnează Fişa acţiunilor corective;
• transmite evaluatorului şef devizul antecalcul/ devizul postcalcul semnat sau cu mentionarea
obiectiilor la acesta, precum şi Fişa acţiunilor corective impreună cu dovezile privind acţiunile
corective intreprinse pentru rezolvarea neconformităţilor constatate;
• transmite la BRML (in atentia DE) devizul antecalcul/ devizului postcalcul semnat - prin fax
(copia) şi prin poştă (originalul);
• achită costurile aferente procesului de evaluare conform facturilor emise de către BRML;
• transmite evaluatorului şef dovada achitării facturii privind costurile evaluării pe baza devizului
antecalcul (până la primirea neconformităţilor rezultate in urma analizei documentaţiei) şi BRML-
DTRA dovada achitării facturii privind costurile evaluării pe baza devizului postcalcul.

5.2 LABORATOR AUTORIZAT

• respectă prevederile prevăzute de legislatia metrologică in vigoare;
• depune solicitarea de intentie pentru autorizare, insoţită de lista cu sortimentele /
subsortimentele de mdm şi tipurile de verificări metrologice pentru care doreşte
autorizarea/extinderea autorizaţiei laboratorului (Anexa 5 din prezenta procedură);
• Inainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei, dacă intenţionează să continue
să efectueze verificări metrologice, depune cererea pentru emiterea unei noi autorizatii, impreună
cu documentatia aferentă;
• depune cererea pentru extinderea autorizatiei, impreună cu documentatia aferentă, selectând
optiunea de autorizare in functie de varianta aleasă laborator de implementare a cerinţelor
sistemului de management, respectiv in conformitate cu Optiunea A sau Optiunea B a
standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018;
• In cazul selectării opţiunii B, depune documentul care atestă certificarea sistemului de
management conform ISO 9001;
• completează şi/ sau modifică documentatia depusă, dacă este necesar conform
neconformităţilor constatate de echipa de evaluare şi transmite documentaţia modificată sau
completările la documentaţie, evaluatorului şef;
• analizează şi semnează Procesul verbal de supraveghere;
• analizează, semnează şi transmite evaluatorului şef Programul de evaluare/ reevaluare
semnat insotit de Chestionarul de evaluare/reevaluare completat in prima coloană pentru fiecare
cerintă in parte sau transmite evaluatorului şef obiectiile la programul de evaluare/reevaluare;
• analizează şi semnează Fişa neconformităţilor constatate la evaluare/reevaluare;
• asigură accesul, oferă informatiile necesare şi colaborează cu echipa de evaluare/ reevaluare
şi cu persoanele din cadrul /DRML/ SJML desemnate să efectueze supravegherea prin testări;
• implementează acţiunile corective pentru rezolvarea neconformităţilor constatate de echipele
de evaluare BRML;
• propune şi respectă termenele pentru rezolvarea neconformităţilor;
• intocmeşte şi semnează Fişa acţiunilor corective;
• transmite evaluatorului şef Fişa acţiunilor corective, Impreună cu dovez11-6:, ind acţiunile

4

corective Intreprinse pentru rezolvarea neconformităţilor constatate;
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• respectă limitele şi condiţionările autorizaţiei şi acceptă supravegherea laboratorului de către
BRML;
• menţine indeplinirea cerinţelor iniţiale care au stat la baza emiterii autorizaţiei;
• comunică la DRML, cu care are Incheiat programul de supraveghere, pe parcursul valabilităţii
autorizaţiei, toate modificările de natură să influenţeze conformitatea cu cerinţele in baza cărora s-
a emis autorizaţia;
• transmite la DRML/ SJML fişele de monitorizare, conform termenelor stabilite in Programul de
supraveghere;
• transmite la BRML (1n atenţia DE) un exemplar al devizului antecalcul/ devizului postcalcul,
semnat 1n original şi evaluatorului şef devizul antecalcul/ devizul postcalcul semnat sau cu
menţionarea obiecţiilor la acesta, pentru cazul în care solicită extinderea autorizaţiei sau emiterea
unei noi autorizaţii in continuarea celei valabile;
• asigură (cu exceptia cazurilor in care supravegherea prin testari se efectueaza simultan cu
verificarea metrologică), repetarea verificării metrologice a mijloacelor de măsurare din eşantionul
prelevat pentru supravegherea prin testare;
• achită costurile aferente procesului de evaluare conform facturilor emise de către BRML,
pentru cazul 1n care solicită extinderea autorizaţiei sau emiterea unei noi autorizaţii 1n continuarea
celei valabile;
• transmite evaluatorului şef dovada achitării facturii privind costurile evaluării pe baza devizului
antecalcul (până la primirea neconformităţilor rezultate in urma analizei documentaţiei) şi BRML-
DTRA dovada achitării facturii privind costurile evaluării pe baza devizului postcalcul, pentru cazul
in care solicită extinderea autorizaţiei sau emiterea unei noi autorizaţii in continuarea celei
valabile;
• achită costurile rezultate in urma supravegherii laboratorului de metrologie autorizat, conform
pct.5 din Programul de supraveghere;
• nu efectuează verificări metrologice pe perioada suspendării autorizaţiei şi niciIn intervalul de

timp de la expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei deţinute până la obţinerea altei
autorizaţii;
• depune la DRML/ SJML autorizaţia şi completările la aceasta in original, in situaţia
restrângerii/ retragerii autorizaţiei sau a inlocuirii acesteia 1n conformitate cu prevederile pct.
6.1.27 lit. a);
• Incetează activitatea de verificări metrologice in locaţiile schimbate şi nu efectuează verificări
metrologice in noile locaţii, până la emiterea unei noi autorizaţii in conformitate cu prevederile pct.
6.1.27 lit. b);
• incetează activitatea de verificări metrologice in situaţia inlocuirii unui etalon şi nu efectuează
verificări metrologice utilizând noul etalon până la finalizarea evaluării in conformitate cu pct.
6.1.27 lit. d) cu rezultate corespunzătoare;
• depune la DRML/ SJML mărcile metrologice in cazul in care autorizaţia laboratorului este
suspendată sau retrasă sau cu valabilitatea expirată;
• depune la DRML/ SJML mărcile metrologice al căror termen de valabilitate este expirat.

5.3 ECHIPA DE EVALUARE/ REEVALUARE

• evaluatorul şef intocmeşte devizul antecalcul aferent evaluării cu excepţia etapei Iniţierea şi
inregistrarea activităţilor de autorizare/ extindere autorizatie şi devizul postcalcul, pe care le
transmite operatorului economic — prin fax , prin poştă (originalul) sau prin poşta electronică,
pentru aprobare;

• analizează documentaţia de autorizare/ reevaluare sau e)dindere a autorizaţiei şi
corectitudinea intocmirii acesteia;

• evaluatorul şef intocmeşte scrisoarea de răspuns cu neconformităţile documentaţiei depuse
de solicitant pentru autorizare/ extinderea autorizaţiei, cu precizar%i prelungirii t menului de
acordare a autorizaţiei de la 30 de zile la 60 de zile;
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• evaluatorul şef intocmeşte şi transmite operatorului economic scrisoarea cu privire la
incheierea procesului de evaluare in vederea autorizării/ extinderii autorizaţiei din cauza
nerezolvării la termen a neconformităţilor constatate la documentaţie, cu identificarea
neconformităţilor rămase nerezolvate;

• evaluatorul şef transmite şefului de laborator regional din structura DRML Anexa 5 „Lista
sortimentelor/ subsortimentelor de mijloace de măsurare pentru care se solicită autorizarea/
extinderea autorizării şi concomitent, solicită acestuia în scris, prin secretariatul DRML sau
poşta electronică, nominalizarea experţilor tehnici care au competenţe pentru
sortimentele/subsortimentele de mdm, care fac obiectul evaluării in vederea autorizării;

• in situaţia în care DRML care a primit solicitarea Tri vederea autorizării nu deţine competenţe
pentru verificarea metrologică a unor sortimente/subsortimente de mijloace de măsurare
documentate în Anexa 5, evaluatorul şef va transmite prin fax sau prin poşta electronică către
celelalte DRML, inclusiv INM, solicitarea, pentru nominalizarea experţilor tehnici care au
competenţe pentru sortimentele/subsortimentele de mijloacele de măsurare in cauză;

• evaluatorul şef primeşte prin secretariatul DRML sau prin poşta electronică toate răspunsurile
transmise de DRML şi INM privind nominalizarea experţilor competenţi conform Anexei 5;

• evaluatorul şef stabileşte echipa de experţi tehnici având la bază comunicările şefului de
laborator regional/sau DRML;

• evaluatorul şef intocmeşte şi transmite scrisoarea de răspuns la cererea de
autorizare/extindere a autorizării in care va documenta, dacă este aplicabil, neconformităţile
privind conţinutul dosarului de autorizare/ extindere a autorizaţiei ;

• evaluatorul şef propune directorului DRML experţii din cadrul echipei de evaluare în baza
nominalizării/nominalizărilor primite de la DRML sau/şi INM.

• evaluatorul şef transmite solicitantului Programul de evaluare/ reevaluare, semnat de către
directorul DRML;

• efectuează evaluarea/ reevaluarea laboratorului;
• evaluatorii completează şi semnează Chestionarul de evaluare/ reevaluare;
• experţii tehnici care fac parte din echipa de evaluare completează şi semnează Chestionarul

de evaluare tehnică conform sarcinilor pe care le au in cadrul echipei de evaluare;
• experţii tehnici participă la completarea Secţiunii I a Chestionarului de evaluare pe care o

semnează/avizează pentru sortimentele de mijloace de măsurare pentru care sunt
responsabili in cadrul procesului de evaluare

• completează şi semnează Fişa neconformităţilor constatate la evaluare/ reevaluare;
• analizează Fişa acţiunilor corective şi dovezile acţiunilor corective prezentate de laborator;
• evaluatorul şef transmite operatorului economic Raportul de evaluare;
• evaluatorul şef intocmeşte şi semnează Programul de evaluare/ reevaluare, Raportul de

evaluare/ reevaluare, Raportul Final de evaluare, Raportul de analiză şi evaluare a acţiunilor
corective intocmit /a reevaluare;

• evaluatorul şef intocmeşte autorizaţia/ autorizaţia restrânsă/ completarea la autorizaţie (in
cazul extinderii autorizaţiei cu sortimente/ subsortimente de mdm noi sau cu noi locaţii;
NOTĂ: Autorizaţia restrânsă include sortimentele/ subsortimentele de mdm cuprinse în
autorizaţia la care se face restrângerea, precum şi cele cuprinse 7n completările /a aceasta din
care sunt eliminate sortimentele/ subsortimentele de mdm pentru care laboratorul nu mai
indeplineşte cerinţele de autorizare. Autorizaţia restrânsă va avea aceeaşi valabilitate cu
autorizaţia la care s-a făcut restrângerea.

• evaluatorul şef prezintă dosarul de autorizare/ extindere a autorizării in CAA, pentru analiză şi
avizare;

• evaluatorul şef comunică in scris operatorului economic, neconformităţile rămase nerezolvate,
in cazul in care autorizaţia a fost emisă cu mai puţin de 3 neconformităţi minore la cerinţe
generale, cerinţe structurale, cerinţe referitoare la resurse, cerinţe referitoare I ' oces şi mai
puţin de 3 neconformităţi minore la cerinţe referitoare la sistemul de rhanagerne
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5.4 SJML

• Tnregistrează si analizează scrisoarea de intenţie pentru autorizarea/ extinderea autorizaţiei
laboratorului de metrologie;

• transmite scrisoarea de intenţie la DRML pe a cărei rază teritorială işi desfăşoară activitatea;
• Tnregistrează cererea de autorizare/ extindere a autorizaţiei, Insoţită de documentaţia de

autorizare/ extindere a autorizaţiei laboratorului de metrologie in registrul de intrări/ ieşiri;
• In cazul depunerii solicitării de intenţie la SJML, emite factura aferentă etapei Iniţierea şi
inregistrarea activităţilor de autorizare/ extindere autorizaţie şi o transmite solicitantului;

• efectuează analiza preliminară a documentaţiei privind conformitatea cu lit. a) s) din
Anexa 1 a prezentei proceduri;

• intocmeşte, semnează şi transmite Tn urma analizei preliminare a documentaţiei, scrisoarea cu
privire la refuzul cererii de autorizare/ extindere a autorizaţiei in situaţia in care constată lipsuri
faţă de cerinţele din prezenta procedură;

• transmite la DRML cererea de autorizare/ extindere a autorizaţiei Impreună cu documentaţia
aferentă;

• desemnează (şef serviciu/coordonator SJML) la nivelul SJML, persoanele care efectuează
supravegherea prin testări;

• efectuează sau participă la evaluarea/ supravegherea laboratorului de metrologie.

5.5 DRML

• inregistrează şi analizează scrisoarea de intenţie pentru autorizarea laboratorului de
metrologie;

• comunică BRML scrisoarea de intenţie pentru autorizarea laboratorului de metrologie cu
propunerile directorului DRML

• comunică solicitantului (şi SJML dacă este cazul) decizia BRML de incepere sau nu a
procesului de evaluare in vederea autorizării;

• inregistrează cererea de autorizare/ extindere a autorizaţiei insoţită de documentaţia de
autorizare/ extindere a autorizaţiei in registrul de intrări/ ieşiri;

• emite factura aferentă etapei inregistrarea şi iniţierea activităţilor de autorizare/ extindere a
autorizaţiei şi o transmite solicitantului;

• efectuează analiza preliminară a documentaţiei privind conformitatea cu lit. a) s) din Anexa
1 a prezentei proceduri ;

• intocmeşte şi transmite in urma analizei preliminare a documentaţiei, scrisoarea cu privire la
refuzul cererii de autorizare/ extindere a autorizaţiei in situaţia in care constată lipsuri faţă de
cerinţele din prezenta procedură;

• solicită DTRA desemnarea evaluatorilor ce vor face parte din echipa de evaluare a operatorilor
economici solicitanţi de autorizaţie de laborator/ extindere a autorizaţiei;

• directorul DRML desemnează membrii echipei de reevaluare;
• directorul DRML numeşte agentul constatator care urmează să participe la acţiunile de

supraveghere, in scopui aplicării măsuni de restrângere/ suspendare/ retragere a autorizaţiei,
dacă este cazul;

• directorul DRML deleagă competenţe şefilor serviciu/coordonatorilor SJML privind
desemnarea persoanelor care urmează să efectueze supravegherea prin testări;

• directorul aprobă programul lunar al supravegherilor prin reevaluare şi programul săptămănal
al supravegherilor prin testări;

• directorul ia decizia privind nivelul de severitate a supravegherii prin testări pe baza
rezultatelor proceselor verbale de supraveghere pe care le comunică In scris operatorului
economic autorizat;
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• gestionarul cu activitatea de supraveghere prin reevaluari periodice intocmeşte Programul de
supraveghere care este aprobat de catre directorul DRML;

• evaluatorul sef Tntocmeşte noua autorizaţie care inlocuieşte autorizaţia in termen de
valabilitate şi o transmite CAA, Impreună cu dovezile privind schimbarea condiţiilor iniţiale isn
care s-a emis autorizaţia conform pct. 6.1.27 lit. a) şi b);

• transmite autorizaţia operatorului economic numai după semnarea de către acesta a
Programului de supraveghere;

• transmite operatorului economic autorizaţia restrânsă, completarea la autorizaţie şi noua
autorizaţie care inlocuieşte autorizaţia în termen de valabilitate;

• participă (agentul constatator) la acţiunile de supraveghere şi aplică, atunci când este cazul,
sancţiunile prevăzute la art. 29 lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/ 1992 privind activitatea
de metrologie aprobată şi modificată prin Legea 11/ 1994 cu modificările şi completările
ulterioare;

• transmite DTRA, copii ale documentelor care stau la baza restrângerii sau renunţării de către
operatorii economici la anumite sortimente/ subsortimente (Raport de analiză şi evaluare a
acţiunilor corective şi PVCC sau scrisoare de renunţare, după caz);

• transmite DTRA, PVCC prin care s-a luat măsura de suspendare sau retragere a autorizaţiei;
• transmite operatorului economic şi DTRA, in cazul autorizaţiilor suspendate, documentul prin

care se comunică operatorului economic incetarea măsurii de suspendare;
• aduce la cunoştinţa directorului DTRA,cazurile limită şi situaţiiie deosebite in aplicarea

prezentei proceduri, le analizează şi soluţionează prin consultări cu acesta.

5.6 CAA

• analizează rezultatele evaluării efectuate de echipa de evaluare;
• propune directorului general al BRML emiterea autorizaţiei/ completării la autorizaţie/

autorizaţiei restrânse/ noii autorizaţii care Tniocuieşte autorizaţia 1n termen de valabilitate.

5.7 Director general BRML

• semnează scrisoarea cu motivele care au stat la baza deciziei de neacordare a autorizaţiei
sau de acordare a autorizaţiei pentru mai puţine sortimente/ subsortimente de mijloace de
măsurare decât cele solicitate prin cererea de autorizare/ extindere a autorizaţiei;

• semnează autorizaţia/ completarea la autorizaţie/ autorizaţia restrânsă/ noua autorizaţie care
inlocuieşte autorizaţia in termen de valabilitate.

5.8 BRML - DTRA

• directorul DTRA desemnează prin scrisoare de numire, evaluatorii ce vor face parte din echipa
de evaluare a operatorilor economici solicitanţi de autorizaţie de laborator/ extindere a
autorizării;

• participă la evaluarea operatorilor economici solicitanţi de autorizaţie de laborator/ extindere a
autorizării;

• acordă numărui autorizaţiei, din registrul unic de evidenţă;
• transmite DRML in care solicitantul are sediul social, autorizaţia/ completarea la autorizaţie/

autorizaţia restrânsă/ noua autorizaţie care inlocuieşte autorizaţia in termen de valabilitate,
prin grija responsabilului cu gestionarea activităţii de autorizare;

• Intocmeşte şi transmite scrisoarea cu motivele care au stat la baza deciziei de a nu emite
autorizaţia/ completarea la autorizaţie sau de a emite autorizaţia/p~e\a la autorizaţie
pentru mai puţine sortimente/ subsortimente de mijloace de măsur4edecât 4C 3 solicitate prin
cererea de autorizare/ extindere a autorizaţiei;
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• completează, păstrează şi arhivează toate inregistrările aferente prezentei proceduri conţinute
de dosarul de autorizare;

• directorul DTRA analizează şi soluţionează cazurile limită;
• afişează pe site-ul BRML informaţii cu privire la conţinutul autorizaţiilor/ completărilor la

autorizaţii/ autorizaţiilor restrânse/ noilor autorizaţii care Inlocuiesc autorizaţiile 1n termen de
valabilitate, emise operatorilor economici;

• afişează pe site-ul BRML prezenta procedură de metrologie legală.

5.9 BRML — DE

• Compartimentul Financiar Contabilitate intocmeşte facturile privind costurile evaluării pe baza
devizului antecalcul respectiv devizului postcalcul şi le transmite operatorului economic
solicitant, prin grija secretariatului BRML.

6. PROCEDURA

6.1 CERINŢE PENTRU OBŢINEREA/ MENŢINEREA/ EXTINDEREA AUTORIZATIEI DE
LABORATOR

Operatorul economic trebuie:
6.1.1 să solicite prin scrisoare de intenţie adresată DRML/ SJML in raza căreia este Inmatriculat,
evaluarea In vederea autorizării/ extinderii autorizaţiei, insoţită de Lista cu sortimentele/
subsortimentele de mdm şi tipurile de verificări metrologice (iniţiale, periodice, după reparare) pentru
care doreşte autorizarea/ extinderea autorizaţiei laboratorului;

NOTĂ: in situatia in care laboratorul solicitantului işi desfăşoară activitatea in mai multe
locatii, această listă va fi intocmită pentru fiecare locatie in parte.

6.1.2 să facă dovada achitării tarifelor din LT corespunzătoare etapei inregistrarea şi initierea
activitătil de autorizare/ extindere autorizatie, la depunerea cererii de autorizare. Pe parcursul
valabilităţii autorizaţiei, la schimbarea locaţiei/ locaţiilor laboratorului, nu va mai depune dovada
achitării tarifelor din LT corespunzătoare etapei inregistrarea şi initierea activitătii de autorizare/
extindere autorizatie;

NOTĂ: Tarifele pentru activitătile desfăşurate de Biroul Român de Metrologie Legal ă in
scopul autorizărillextinderii autorizării persoanelor juridice se regăsesc in Lista de Tarife,
publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I.

6.1.3 să depună la DRML/ SJML in raza căreia este inmatriculat 1n cazul solicitării autorizării
Cererea de autorizare (Anexa 1) selectând opţiunea de autorizare/extindere a autorizaţiei 1n funcţie
de varianta aleasă de laboratorul de metrologie, de implementare a cerinţelor sistemului de
management, respectiv in conformitate cu Opţiunea A sau Opţiunea B a standardului SR EN
ISO/CEI 17025:2018, intocmită in conformitate cu răspunsul transmis de DRML la scrisoarea de
intenţie (trebuie să conţină aceleaşi sortimente/ subsortimente de mijloace de măsurare şi aceleaşi
tipuri de verificări metrologice pentru care a primit răspunsul DRML la scrisoarea de intenţie cu
privire la Inceperea evaluării.

Cererea trebuie să fie insoţită de următoarele documente:
a) Formularul cu informaţii generale despre laboratorul de metrologie (Anexa 2), Insoţit de

organigrama laboratorului şi organigrama organizaţiei din care face parte laboratorul, cu
specificarea clară a poziţiei laboratorului "in cadrul organizaţiei;

b) Decizia conducătorului operatorului economic de numire a responsabilului tehnic al
activităţii de metrologie, a managementului laboratorului şi a fiecărei funcţii care influenţează
rezultatele activităţilor de laborator;

c) Lista etaloanelor, echipamentelor de verificare, mijloacelor de,,;,p4surare de lucru,
instalaţiilor, utilajelor utilizate (Anexa 3), Intocmită pentru fiecare locaţie in parte, Isoţită, 1n cazul in
care laboratorul nu deţine in proprietate toate etaloanele, echipameţi le de ver"ficar , mijloacele de

I 2)
./
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măsurare de lucru, instalaţille, utilajele utilizate de documentul incheiat intre proprietar şi laborator
prin care acesta din urmă îl le poate utiliza;

d) Copiile CE/ documentelor de certificare pentru toate etaloanele/ mijloacele de măsurare
de lucru/ echipamentele de verificare utilizate;

e) Lista personalului din cadrul laboratorului care efectuează verificări metrologice
(Anexa 4);

f) Copiile autorizaţiilor de verificator metrolog (in termen de valabilitate) pentru personalul
care efectuează verificări metrologice;

g) Lista sortimentelor/ subsortimentelor de mijloace de măsurare pentru care se solicită
autorizarea/ extinderea autorizaţiei laboratorului de metrologie pentru efectuarea de verificări
metrologice (Anexa 5) care trebuie să se refere numai la sortimentele/subdortimentele de mdm
pentru care s-a primit acordul din partea DRML pentru Inceperea procesului de evauare In vederea
autorizării, intocmită pentru fiecare locaţie In parte;

h) Copia actului constitutiv (statut sau echivalent), in care să fie menţionată activitatea de
verificare metrologică a mdm (cod CAEN 1997 - M 7430, cod CAEN Revizia 1 din 2002 — KA 7430
şi KA 7487 sau cod CAEN Revizia 2 din 2008 — M 7120 şi N8299;

i) Copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau
echivalent;

j) Schiţele cotate (cu indicarea direcţiei N-S ale spaţiilor locaţiilor laboratorului/ locaţiilor nou
infiinţate sau Inlocuite;

k) Documentaţia sistemului de management al laboratorului de metrologie (identificate prin
număr exemplar/ ediţie/ revizie in vigoare);

1)Procedurile generale şi specifice, instrucţiunile de lucru, dacă acestea sunt documentate
separat (identificate prin număr exemplarl ediţie/ revizie in vigoare);

m) Documentul care atestă certificarea sistemului de management conform ISO 9001, pentru
Opţiunea B a standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018) ;

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

o) Dovada de plată a etapei inregistrarea şi iniţierea activităţilor de autorizare/extindere a
autorizaţiei;

p) Declaraţia pe proprie răspundere că, pe parcursul valabilităţii autorizaţiei deţinute, nu au
fost efectuate modificări sau că modificările efectuate au fost comunicate DRML/ SJML;

q) Lista de corespondenţă intre cerinţele SR EN ISO/IEC 17025: 2018 (respectiv SR EN ISO
9001: 2015) şi punctele din documentaţia sistemului de management unde acestea sunt tratate;

r) Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să
reiasă Inregistrarea locaţiilor in care laboratorul işi desfăşoară activitatea (In cazul in care se solicită
autorizarea pentru mai multe locaţii);

s) Copia scrisorii de răspuns a DRML cu privire la inceperea evaluării.
NOTE:

1) Documentele menţionate la lit. a), c), d), e), g), k) şi I) vor fi depuse atât pe suport
de hârtie cât şi in format Office Word, PDF sau scanate.

2) Documentele menţionate la lit. c), d), e), t) şi g) se depun la DRMU SJML şi in
cazul supravegherii laboratoarelor de metrologie prin reevaluări programate.

3) Informaţiile privind cerinţele pentru autorizarea laboratoarelor de metrologie,
documentele care trebuie depuse in vederea autorizării, precum şi prevederi privind
activităţile tehnice şi administrative care trebuie desfăşurate pentru efectuarea verificărilor
metrologice se regăsesc în procedurile de metrologie legală specifice (exemplu: PML 5-04-
05 "Cerinţe pentru laboratoarele de metrologie", PML 3-01-05 "Verificarea metrologică a
mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic /ega/ şiPML 4-02-05 "Mărci
metrologice de verificare").

6.1.4 să depună o nouă scrisoare de intenţie şi o nouă cerere insoţită ci documentaţia
completă, in situaţia in care in urma etapei inregistrarea şi iniţierea activităţil;= e autorizare/
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extindere autorizaţie, DRML/SJML a comunicat solicitantului refuzul solicitării de autorizare/
extindere a autorizaţiei in totalitate sau procesul de evaluare a fost incheiat din cauza rezolvării
necorespunzătoare a neconformităţilor sau a nerezolvării acestora in termenul stabilit sau a
netransmiterii dovezii achitării facturii privind costurile evaluării pe baza devizului antecalcul pâriă la
evaluarea la faţa locului, caz in care se reia procesul de evaluare;

NOTE:
1) Refuzul solicitării de autorizare poate surveni in cazul in care se constată că documentaţia
care insoţeşte cererea de autorizare/ extindere a autorizăril nu conţine toate documentele
prevăzute la pct. 6.1.3 şiisau nu respectă modelele din anexele la prezenta procedură.
2) in cazul in care cererea de autorizare nu conţine aceleaşi sortimente/ subsortimente de
mdm şi aceleaşi tipuri de verificări metrologice pentru care s-a primit răspunsul DRML la
scrisoarea de intenţie cu privire la inceperea evaluării, DRML/ SJML va comunica
operatorului economic că evaluarea se va efectua numai pentru sortimentele/
subsortimentele de mdm şi tipurile de verificări metrologice pentru care s-a transmis acceptul
cu privire la inceperea evaluării.

6.1.5 să transmită BRML (in atenţia DE) un exemplar al devizului antecalcul/ devizului postcalcul
semnat şi evaluatorului şef devizul antecalcul/ devizul postcalcul semnat sau cu menţionarea
obiecţillor la acesta, să achite facturile emise de BRML privind costurile evaluării pe baza devizului
antecalcul şi postcalcul, să transmită imediat evaluatorului şef dovada (copia documentului de plată
acceptat de bancă/ trezorerie) achitării facturii privind costurile evaluării pe baza devizului antecalcul
(până la evaluarea la faţa locului — in caz contrar, procesul de evaluare se va incheia) şi să
transmită BRML- DTRA dovada (copia documentului de plată acceptat de bancă/ trezorerie) privind
achitarea facturii intocmită pe baza devizului postcalcul, cel mai târziu odată cu transmiterea la
evaluatorul şef a Fişei acţiunilor corective şi a dovezilor privind acţiunile corective Intreprinse;

NOTE:
1) Devizul antecalcul va include tarifele din LT aferente etapelor "Analiza documentaţiei
pentru autorizare/ extindere a autorizaţiei, "Evaluarea in scopul autorizării/ extinderii
autorizaţiei şi Acordarea autorizării/ extinderii autorizaţie " şi, atunci când este cazul,
cheltuielile estimate de transport şi cazare pentru deplasarea echipei de evaluare in vederea
efectuării etapei „Evaluarea in scopul autorizării/ extinderii autorizaţiei .
2) Devizul postcalcul va include valoarea devizului antecalcul şi valoarea exactă a costurilor
de transport şi cazare ale echipei de evaluare in cadrul etapei "Evaluarea in scopul
autorizării/ extinderii autorizaţiei .
3) Devizele se transmit de către evaluatorul şef — prin fax (cop") şi prin poştă (originalele) —
spre aprobare operatorului economic. Acesta le transmite, după aprobare, prin fax (copiile) şi
prin poştă (originalele) la BRML (in atenţia DE) in vederea facturării.
4) Evaluarea la faţa locului se efectuează numai după ce solicitantul autorizării fumizează

evaluatorului şef dovada achitării facturii intocmite de către BRML conform devizului
antecalcul.
5) Autorizaţia se emite numai după ce solicitantul autorizărklextinderii autorizaţiei transmite la
BRML-DTRA dovada de plată a facturii i"ntocmite de către BRML conform devizului
postcalcul.

6.1.6 să completeze şi/ sau să modifice documentele, in cazul in care in urma analizei documentaţiei
depuse se constată că aceasta nu este in conformitate cu cerinţele prezentei proceduri, a
standardului SR EN ISO/IEC17025: 2018, a legislaţiei şi reglementărilor metrologice, iar in termen de
maximum 5 zile de la primirea scrisorii referitoare la neconformităţile constatate, să transmită
rezolvarea acestora

NOTĂ: 
in caz contrar, solicitantul va primi o scrisoare cu privire la incheierea procesului de evaluare
in vederea autorizării/ extinderii autorizaţiei in scrisoare se vor menionaş&econformităţile
constatate la documentaţie pe care operatorul economic nu le-a re
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6.1.7 să transmită evaluatorului şef in termen de maximum 3 zile de la primire, Programul de
evaluare/ reevaluare acceptat, la numărul de fax menţionat la pct. 12 din program, in cazul in care
este de acord cu programul de evaluare/ reevaluare şi cu componenţa echipei de evaluare/
reevaluare, iar in cazul in care nu este de acord cu acestea, să justifice cu motive Intemeiate,
refuzul său (echipa de evaluare/ reevaluare poate fi refuzată numai din motive de conflict de
interese, pe bază de dovezi);
6.1.8 să completeze prima coloană a Chestionarului de evaluare, cu inregistrările laboratorului
pentru fiecare cerinţă (de exemplu: auditul intern se desfaşoară conform Graficului anual de audituri
cod formular... nr..., Planului de audit cod formular... nr.... ; echipa de audit intern a completat
chestionarul de audit intern 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) , specificând şi corespondenţa cu documentele de referinţă (de exemplu: responsabilitatea
de a efectua verificări metrologice este prevăzută la cap. X, pct. Y din documentaţia sistemului de
management, proceduri generale specifice, unde aceasta este tratată; lucrările de verificări
metrologice se desfăşoară numai in locaţii permanente, conform Anexei Z din documentaţia
sistemului de management şi pct. Q din procedura PQS). Cerinţele de standard neaplicabile se
notează cu NA;

NOTE:
1) Pentru evaluarea in vederea autorizării se completează ambele secţiuni ale
"Chestionarului de evaluare" (Secţiunea I — Cerinţe generale, cerinţe structurale, cerinţe
referitoare la resurse, cerinţe referitoare la proces şi Secţiunea II — Cerinţe referitoare la
sistemul de management).
2) in cazul evaluării unui laborator cu mai multe locaţii, Secţiunea II se completează utilizând
informaţiile obţinute in urma evaluării implementării cerinţelor de management in toate
locaţiile.
3) Pentru evaluarea locaţillor care au aceeaşi documentaţie a sistemului de management se
completează numai Secţiunea I a "Chestionarului de evaluare".
4) Pentru evaluarea locaţiilor pentru care există documentaţii diferite ale sistemului de
management se completează ambele secţiuni ale Chestionarului de evaluare.
5) „Chestionarul de evaluare" poate fi transmis solicitantului de către evaluatorul şef prin e-
mail.
6) 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-/
completeze şi / sau să-/ modifice şi să-/ transmită acestuia in termen de maximum 2 zile de
la primirea solicitării.

6.1.9 să transmită Impreună cu Programul de evaluare acceptat şi Chestionarul de evaluare
completat care poate fi transmis prin e-mail;
6.1.10 să asigure accesul, să nu ofere informaţii/ documente/ date false şi să colaboreze cu echipa
de evaluare/ reevaluare, pe tot parcursul desfăşurării procesului de evaluare/ reevaluare şi cu
persoanele din cadrul DRML/ SJML desemnate să efectueze supravegherea prin testare asupra
unui eşantion prelevat din lotul de mdm de lucru verificate Intre două supravegheri succesive;
6.1.11 să stabilească termene pentru rezolvarea neconformităţilor constatate la evaluare/
reevaluare, astfel incât soluţionarea neconformităţilor să se desfăşoare in maximum 15 zile de la
şedinţa de inchidere in cazul evaluării şi în maximum 30 de zile de la intocmirea Fişei
neconformităţilor in cazul reevaluării;
6.1.12 să menţioneze, dacă este cazul, in Fişa neconformităţilor comentariile sale privind
neconformităţile constatate;
6.1.13 să semneze pentru luare la cunoştinţă Fişa neconformităţilor constatate la evaluare/
reevaluare;
6.1.14 să elimine neconformităţile constatate la evaluare/ reevaluare ş s ă r ita evaluatorului
şef, 1n intervalul de timp stabilit, Fişa acţiunilor corective (Anexa d, rezolvare a
neconformităţilor, insoţită de dovezile privind acţiunile corective intrepri



CERINŢE PENTRU AUTORIZAREA
LABORATOARELOR DE

METROLOGIE
Cod: PML 5-04-05

Ed.5/Rev.0/22.12.2020

Pag. 15/39

NOTE:
1) Nerezolvarea unei neconformităţi majore sau a 3 neconformităţi minore la cerinţe
generale, cerinţe structurale, cerinţe referitoare la resurse, cerinţe referitoare la proces
(Sectiunea I) conduce la neacordarea autorizaţiei pentru unul sau mai multe sortimentel
subsortimente de mdm;
2) Nerezolvarea unei neconformităţi majore sau a 3 neconformităţi minore la cerinţe
referitoare la sistemul de management (Sectiunea II) conduce la neacordarea autorizaţiei.
3) Nerezolvarea a mai puţin de 3 neconformităţi minore la cerinţe generale, cerinţe
structurale, cerinţe referitoare la resurse, cerinţe referitoare la proces şi mai puţin de 3
neconformităţi minore la cerinţe referitoare la sistemul de management, conduce la
efectuarea a două reevaluări astfel:
- prima la maximum 6 luni de la emiterea autorizaţiei;
- a doua la maximuml an de la efectuarea primei reevaluări.
4) in cazul in care autorizaţia a fost emisă cu mai puţin de 3 neconformităţi minore la cerinţe
generale, cerinţe structurale, cerinţe referitoare la resurse, cerinţe referitoare la proces şi
mai puţin de 3 neconformităţi minore la cerinţe referitoare la sistemul de management,
evaluatorul şef va comunica in scris operatorului economic neconformităţile rămase
nerezolvate, in vederea eliminării acestora până la prima reevaluare.

6.1.15 să ia la cunoştinţă constatările echipei de evaluare consemnate in Raportul de evaluare/
reevaluare;

NOTĂ: in urma reevaluării, menţinerea/ restrângerea/ suspendarea/ retragerea autorizaţiei
se va face astfel:
1) in cazul in care autorizaţia a fost emisă fără neconformităţi:
- dacă nu s-au constatat neconformităţi, se va menţine autorizaţia;
- dacă s-au constatat neconformităţi, menţinerea autorizaţiei va fi condiţionată de rezolvarea
neconformităţilor.
2) in cazul in care autorizaţia a fost emisă cu neconformităţi nerezolvate:
- dacă in urma efectuării primei reevaluări s-a constatat rezolvarea neconformităţilor cu care
a fost emisă autorizaţia şi totodată nu s-au mai constatat alte neconformităţi, se va menţine
autorizaţia;
- dacă in urma efectuării primei reevaluări s-a constatat rezolvarea neconformităţilor cu care
a fost emisă autorizaţia şi totodată s-au constatat alte neconformităţi, menţinerea autorizaţiei
va fi condiţionată de rezolvarea neconformităţilor;
- dacă in urma efectuării primei reevaluări s-a constatat menţinerea neconformităţilor cu
care a fost emisă autorizaţia (caz in care acestea devin majore), autorizaţia va fi restrânsă/
suspendată, după caz, conform prevederilor IML 5-05;
- dacă in urma efectuării celei de-a doua reevaluări nu s-au constatat neconformităţi,se va
menţine autorizaţia;
- dacă in urma efectuării celei de-a doua reevaluări s-au constatat neconformităţi, iar
operatorul economic nu a fost sancţionat contravenţional în urma efectuării primei
reevaluări, menţinerea autorizaţiei va fi condiţionată de rezolvarea neconformităţilor;
- dacă in urma efectuării celei de-a doua reevaluări s-au constatat neconformităţi, iar
operatorul economic a fost sancţionat contravenţional in urma efectuării primei
reevaluări, se va retrage autorizaţia.

6.1.16 să semneze inainte de primirea autorizaţiei, Programul de supraveghere (Anexa 7) şi pe
parcursul valabilităţii autorizaţiei, programele de supraveghere modificate;

NOTE:
1) Supravegherea prin reevaluări programate se efectuează astfel:
a) in cazul in care autorizaţia a fost emisă fără neconformităţi, iar laboratorul nu se
regăseşte la litera c), se va efectua o singură reevaluare /a maximum 1 an de la
emiterea autorizaţiei;

A /4

E'rk
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b) în cazul în care autorizaţia a fost emisă cu mai putin de 3 neconformităti minore
nerezolvate la cerinţe generale, cerinte structurale, cerinte referitoare la resurse, cerinte
referitoare la proces şi mai putin de 3 neconformităti minore nerezolvate
la cerintele referitoare la sistemul de management, se vor efectua două reevaluari: prima la
maximum 6 luni de la emiterea autorizaţiei şi a doua la maximum 1 an de la efectuarea
primei reevaluări;
c) la prima autorizare a laboratorului sau la reautorizarea sa după o perioadă mai mare de
un an de la expirarea autorizatiel, se vor efectua două reevaluari similar prevederilor de la
litera b);
Facturarea activităţilor efectuate cu ocazia reevaluărilor programate se face în conformitate
cu prevederile art. 12 din LT.
2) Supravegherea prin reevaluări neprogramate se efectuează în cazul unor sesizări sau
reclamaţii privind activitatea laboratorului de metrologie autorizat. Reevaluările
neprogramate nu se facturează.
3) Programul de supraveghere poate fi modificat la iniţiativa DRML care 1-a intocmit, sau la
iniţiativa laboratorului de metrologie autorizat, funcţie de modificarea numărului de mdm
verificate metrologic sau a extinderilor/ restrângerilor autorizaţiei.

6.1.17 să inceteze complet activitatea atunci când neconformităţile (majore) constatate la
reevaluare afectează integral autorizaţia, până la rezolvarea acestora;

NOTĂ:
Când neconformităţile constatate sunt minore şi nu afectează în mod direct activitatea de
verificări metrologice, laboratorul îşi poate continua activitatea, urmând a prezenta
rezolvarea neconformităţilor la termenul stabilit în "Fişa neconformităţilor".

6.1.18 să Inceteze activitatea la sortimentele/ subsortimentele de mdm la care s-au constatat
neconformităţi (majore) la reevaluare atunci când acestea afectează parţial autorizaţia, până la
rezolvarea acestora;

NO TĂ:
in situaţia în care se impune suspendarea activităţii unei locaţii, se suspendă autorizaţia
emisă operatorului economic.

6.1.19 să achite, conform prevederilor prezentei proceduri, cheltuielile aferente evaluării şi
reevaluării care cad în sarcina sa, indiferent de rezultatul acestora;
6.1.20 să nu depăşească limitele si condiţionările autorizaţiei/ completărilor la autorizaţie/
autorizaţiei restrânse;
6.1.21 să nu efectueze verificări metrologice pe perioada suspendării autorizaţiei;
6.1.22 să depună la DRML/ SJML mărcile metrologice (în baza unui proces verbal de predare-
primire) ale tuturor verificatorilor metrologi care activează în cadrul laboratorului în situaţia
suspendării sau retragerii autorizaţiei de laborator, respectiv la expirarea valabilităţii acesteia, în
termen de maximum 5 zile de la aplicarea măsurii de suspendare/ retragere a autorizaţiei, respectiv
de la data expirării autorizaţiei de laborator;
6.1.23 să depună la DRML/ SJML, autorizaţia şi completările la aceasta/ autorizaţia restrânsă şi
completările la aceasta, în original, în situaţia restrângerii/ retragerii sau a inlocuirii autorizaţiei, în
termen de maximum 5 zile de la aplicarea măsurii de suspendare/ retragere a autorizaţiei, respectiv
de la inlocuirea autorizaţiei;
6.1.24 să depună la DRML/ SJML (în baza unui proces verbal de predare-primire) până la finele
lunii ianuarie a fiecărui an mărcile metrologice care i-au fost distribuite în anul anterior;
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6.1.25 să depună la DRML/ SJML în raza căreia este inmatriculat, cererea pentru extinderea
autorizaţiei sau pentru evaluare ca urmare a schimbării locaţiei/ locaţiilor laboratorului (Anexa 1),
insoţită de documentele prevăzute la pct. 6.1.3 lit. c), d), e), f), g) şi s) aferente extinderii, în cazul în
care solicită extinderea cu sortimente/ subsortimente de mdm pentru locaţiile deja declarate şi, în
plus, lit. b), j), k), I), o) si r) în cazul în care solicită extinderea autorizaţiei pentru alte locaţii decât
cele pe care le-a declarat sau în cazul schimbării locaţiei/ locaţiilor laboratorului. in cazul în care şi
celelalte documente ale sistemului de management au suferit modificări ce definesc extinderea/
schimbarea locaţiei, vor fi depuse şi acestea;

NOTE:
1)in cazul extinderii cu noi locaţii sau a schimbării locaţiilor laboratorului, se vor completa

ambele secţiuni ale "Chestionarului de evaluare" (Secţiunea I - Cerinţe generale, cerinţe
structurale, cerinţe referitoare la resurse, cerinţe referitoare la proces şi Secţiunea II -
Cerinţe referitoare la sistemul de management) şi se vor percepe tarifele aferente etapelor
"Evaluarea în scopul extinderii autorizaţiei" şi Acordarea extinderii autorizaţiei (prevăzute
în LT).

2)In cazul extinderii autorizaţiei cu noi locaţii sau a schimbării locaţiilor laboratorului, situate
fie în aceeaşi DRML fie în alte DRML decât cel în care operatorul economic are inregistrat
sediul, se va intocmi un nou "Program de supraveghere" care va cuprinde şi condiţiile de
supraveghere pentru locaţiile ce au constituit obiectul extinderii/ schimbării locaţiei, iar
supravegherea prin testări va fi efectuată de DRML sau SJML în raza cărora laboratorul işi
desfăşoară activitatea în respectivele locaţii.

3)Documentele prevăzute la pct. 6.1.3, lit. b), c), e), g), k) şi I) vor fi depuse atât pe suport de
hârtie, cât şi în format Office Word, PDF sau scanate.

6.1.26 să depună în situaţia în care doreşte continuitatea autorizării, cu 60 zile inainte de expirarea
valabilităţii autorizaţiei deţinute, cererea pentru autorizare însoţită de documentele menţionate la pct.
6.1.3, actualizate după caz.
6.1.27 să inştiinţeze DRML/ SJML în raza căruia este înmatriculat despre orice schimbare a
condiţiilor iniţiale în care s-a emis autorizaţia, în termen de 15 zile calendaristice de la data survenirii
schimbării. Exemple:

a) schimbarea denumirii societăţii, adresei (denumirea străzii, schimbarea numărului cu
păstrarea codului de inregistrare fiscală) — caz în care se va emite o nouă autorizaţie
cu noile date, cu aceeaşi valabilitate cu a autorizaţiei pe care o inlocuieşte si un alt
Program de supraveghere, urmare a modificărilor respective; pentru această
operaţiune percepându-se numai tariful din LT corespunzător etapei Acordarea
autorizării;

b) la schimbarea localului laboratorului, se va efectua o nouă evaluare, tarifele percepute
fiind cele prevăzute de LT pentru această activitate (mai puţin tariful aferent etapei
inregistrarea şi iniţierea activităţii de autorizare);

c) extinderea cu noi spaţii în cadrul aceleiaşi locaţii — caz în care se va efectua evaluarea
cerinţelor generale, cerinţelor structurale, cerinţelor referitoare la resurse, cerinţelor
referitoare la proces numai pentru sortimentele/ subsortimentele afectate de extinderea
spaţiului, tariful fiind cel prevăzut de LT pentru etapa Evaluarea în scopul extinderii
autorizaţiei şi se va emite o completare la autorizaţie cu aceeaşi valabilitate cu a
autorizaţiei la care s-a făcut completarea;

d) inlocuirea etaloanelor şi/ sau echipamentelor de verificare cu altele scoase din
conservare sau nou achiziţionate — caz în care se va efectua evaluarea cerinţelor
generale, cerinţelor structurale, cerinţelor referitoare la resurse, cerinţelor referitoare la
proces numai pentru sortimentele/ subsortimentele afectate, tariful perceput fiind cel
prevăzut în LT pentru etapa Evaluarea în scopul extinderii autorizaţiei;

e) modificarea statutului, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a structurii
organizatorice sau a organigramei — caz în care se va efectua orjouă evaluare, tarifele
percepute fiind cele prevăzute de LT pentru această activitate;(Vpuţi ariful aferent
etapei inregistrarea şi initierea activitătii de autorizare şi a etapei AcordOr utorizării);

F AIC1'.91()
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f) Inlocuirea personalului din cadrul managementului laboratorului/fiecărei funcţii care
influenţează rezultatele activităţilor de laborator sau a verificatorilor metrologi — caz In
care se va efectua evaluarea noului personal cu ocazia reevaluării laboratorului
(dovezi de instruire, decizii de numire in funcţii, autorizaţii de verificator metrolog etc.,
după caz);

g) intenţia de a utiliza la efectuarea verificărilor metrologice o nouă metodă/ procedură
care a fost avizată favorabil de către BRML sau o metodă/ procedură modificată (altă
ediţie/ revizie) pentru care s-a primit aviz favorabil din partea BRML — caz 1n care se va
efectua o nouă evaluare a cerinţelor generale, cerinţelor structurale, cerinţelor
referitoare la resurse, cerinţelor referitoare la proces — Secţiunea /,numai pentru
sortimentele/ subsortimentele afectate, tariful perceput fiind cel prevăzut 1n LT pentru
etapa Evaluarea in scopul extinderil autorizaţiei.

6.1.28 să se supună acţiunilor de supraveghere programate (conform Programului de
supraveghere);
6.1.29 să prezinte la DRML/ SJML, inainte cu 25 zile de inceperea reevaluării, atât pe suport de
hârtie cât şi electronic, documentele precizate la pct. 6.1.3 lit. c), d), e), f) şi g) actualizate, copii ale
ultimului audit intern efectuat (având la bază ultima ediţie/ revizie a documentaţiei sistemului de
management) si a ultimei analize efectuate de către management, precum şi documentele de la
pct. 6.1.3 lit. a), b), h), i), j), k), I) şi r) care au suferit modificări de natură să influenţeze
conformitatea acestora cu cerinţele in baza cărora s-a emis autorizaţia şi care nu au fost
comunicate până la data primirii Programului de reevaluare;

NOTĂ: Programul de reevaluare este transmis laboratorului cu cel puţin 30 de zile inainte
de data efectuării reevaluării.

6.1.30 să transmită la DRML/ SJML, Fişa de monitorizare (Anexa 8), conform termenelor stabilite
în Programul de supraveghere cu menţionarea mdm verificate metrologic Intre două supravegheri
succesive şi pentru care s-au emis BVM;

NOTE:
1) in cazul in care laboratorul are mai multe locaţii (situate fie in aceeaşi DRML, fie in alte

DRML), prevederile IML 5-05 referitoare la eşantionarea mdm ce urmează a fi supuse
testărilor se vor aplica pentru fiecare locaţie in parte.

2) in cazul in care în perioada dintre două supravegheri succesive nu s-au emis BVM, se
va comunica acest lucru în scris la DRMU SJML, la data scadentă transmiterii "Fişei de
monitorizare".

3) Mdm găsite respinse in urma testărilor unor eşantioane prelevate din lotul de mdm
verificate de laborator, trebuie reverificate de către laboratorul de metrologie
supravegheat şi raportate in următoarele fişele de monitorizare.

6.1.31 să se conformeze deciziilor comunicate de DRML privind nivelul de severitate a supravegherii
prin testări, stabilit in conformitate cu prevederile art. 20 din IML 5-05;

NOTĂ: Decizia privind nivelul de severitate a supravegherii prin testări se aplică tuturor
locaţillor laboratorului de metrologie supravegheat.

6.1.32 să analizeze propriile resurse pentru rezolvarea neconformităţilor constatate in funcţionarea
laboratorului (activităţi neconforme) sau de către echipa de reevaluare şi in cazul in care nu le poate
rezolva, să renunţe din proprie iniţiativă la sortimentele/ subsortimentele de mdm afectate sau la
Intreaga autorizaţie;

NOTĂ: Renunţarea din proprie iniţiativă este luată in considerare dacă este comunicată fie
printr-o scrisoare transmisă la DRML care a intocmit "Programul de supraveghere"
sau la BRML, inainte de efectuarea reevaluării, fie prin specificarea acestui lucru in
rubrica "Acţiunea corectivă" din „Fişa acţiunilor corective" (Anexa 6).

6.1.33 să achite costurile aferente procesului de evaluare (care includ şi cheltuielile cu transportul şi
cazarea echipei de evaluare) conform facturilor emise de către BRML.
6.1.34 să asigure condiţiile necesare realizării supravegherii prin testări cEguI, in care
laboratorul de metrologie nu poate păstra tot lotul de mdm verificate metr, g o atei de
raportare a fişelor de monitorizare stabilită prin programul de suparaveghe st ft zt în care
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verifică metrologic aparate de cântărit cu funcţionare neautomată cu limita maximă 10.000 kg,
rezervoare de stocare pentru lichide, cisterne, sisteme de măsurare a cantităţilor de lichide, altele
decât apa,sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de gaz combustibil, bascule pod-
feroviare cu funcţionare autormată, instalaţii de cintărire in mers pentru vehicule rutiere, standuri
pentru verificarea sistemului de frânare a vehiculelor rutiere. in această situaţie, poate opta pentru
efectuarea supravegherii prin testări simultan cu efectuarea verificărilor metrologice

NOTE:
1) in acest scop, laboratorul de metrologie supravegheat estimează N (numărul de mdm de
lucru ce urmează a fi supus verificării metrologice) şi solicită in scris entităţii BRML care
efectuează supravegherea prin testări acest lucru cu cel puţin 3 zile lucrătoare inainte de
data programată pentru efectuarea primei verificări metrologice, precizând seriile mdm ce
constituie lotul N şi adresele unde sunt amplasate acestea.

2) Solicitările de supraveghere pot fi efectuate de mai multe ori intre 2 raportări succesive
prin fişe de monitorizare.

3) Din lotul N estimat de laboratorul supravegheat, DRML/SJML care efectuează
supravegherea prin testări prelevează eşantioanele n ce urmează a fi supuse
supravegherii prin testări, stabilind de comun acord cu laboratorul supravegheat ziva/
zilele in care urmează a fi efectuată supravegherea prin testări.

4) Dacă din motive obiective, laboratorul supravegheat comunică DRML/SJML care
efectuează supravegherea prin testări că nu va mai efectua verificări metrologice asupra
unor mdm din eşantionul prelevat, iar acestea sunt raportate ca flind verificate in fişa de
monitorizare transmisă conform programului de supraveghere, DRML/SJML va efectua
supravegherea prin testări asupra respectivelor mdm dacă N raportat = N estimat. in cazul
in care N raportat este mai mic decât N estimat se va factura n calculat conform
prevederilor Anexei la IML 5-05, chiar dacă s-au supravegheat mai multe mdm decât n
calculat. in cazul în care N raportat este mai mare decât N estimat şi rezultă un n, mai
mare decât ne aferent N estimat, se va efectua repetarea verificării metrologice asupra
diferenţei dintre n, şi ne.

5) Dacă laboratorul de metrologie supravegheat optează pentru acest mod de efectuare a
supravegherii prin testări, programul de supraveghere trebuie să precizeze in mod explicit
acest lucru.

6.1.35 Să permită accesul personalului BRML şi să prezinte documentele şi Inregistrările solicitate
atunci când sunt organizate reevaluări neplanificate, ca urmare a unor sesizări/reclamaţii privind
activitatea laboratorului. in acest caz nu se percep tarifele aferente evaluarii prevăzute in LT

6.2 IMPLEMENTAREA STANDARDULUI SR EN ISO/IEC 17025:2018 IN LABORATOARELE
DE METROLOGIE iN VEDEREA OBŢINERII /EXTINDERII/ MENŢINERII AUTORIZAŢIEI DE
LABORATOR

6.2.1 CERINŢE GENERALE (cerinţa 4 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

6.2.1.1 Imparţialitate (cerinţa 4.1 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)
Laboratorul trebuie:
a) să declare şi să demonstreze modalitatea de asigurare a imparţialităţii;
b) să documenteze deciziile de numire a managerilor sau altor persoane cheie şi fişele de post ale
acestora cu scopul de a identifica dacă organizaţia demonstrează că asigură cerinţele privind
impartialitatea;
c) să indentifice in mod continuu şi să analizeze, dar fără a se limita la acestea, riscurile referitoare
la potenţialele conflicte de interese şi să stabilească reguli pentru evitarea acestora (exemplu:
responsabilităţile personalului cheie din organizaţie referitoare la producţia, vânzările şi reparaţiile
din cadrul organizaţiei trebuie să fie diferite de responsabilităţile acelor funcţii legate de activitatea
laboratorului, astfel incât să se evite conflictele de interese); _ L .4-
d) să demonstreze modalitatea de minimizare sau eliminare a riscurilor r ritcpare la im rţialitate.
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6.2.1.2 Confidenţialitate (cerinţa 4.2 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)
1. Organizaţia/Laboratorul trebuie să documenteze şi să aprobe politicile prin care sunt asigurate
confidenţiatea şi drepturile de proprietate conform clauzelor contractuale şi Inţelegerilor cu clienţii;
2. Măsurile luate de organizaţie pentru asigurarea cerinţelor referitoare la confidenţialitate trebuie să
fie adecvate cu impactul pe care îl pot avea informaţiile asupra activităţiilor desfăşurate de clienţii
laboratorului;
3. Laboratorul trebuie să asigure confidenţialitatea şi drepturile de proprietate ale clienţilor prin
instruirea corespunzătoare a personalului care desfăşoară activităţi de verificări metrologice;
4. Organizaţia/Laboratorul trebuie să se asigure că din incinta laboratorului nu pot fi scoase
documente sau/şi inregistrări, indiferent de suportul acestora, care privesc relaţiile cu clienţii;
Laboratorul trebuie:
a) să definească ce informaţii le consideră confidenţiale şi să declare modalitatea de asigurare a
confidenţialităţii informaţiilor obţinute sau create in timpul desfăşurării activităţilor de laborator
(indiferent de suportul acestora) şi de respectare a drepturilor de proprietate care trebuie să fie
adecvată clauzelor contractuale şi inţelegerilor între el şi clienţii săi;
b) să stipuleze obligativitatea respectării confidenţialităţii in contractele de muncă şi/sau fişele de
post;
c) să documenteze securizarea/protejarea datelor, inclusiv transferul acestora şi sistemul de protecţie
a datelor din sistemele informatice;
d) să documenteze modul de asigurare al confidenţialităţii datelor obţinute 1n afara localurilor
permanente şi al transmiterii documentelor şi Tnregistrărilor (de exemplu de la un punct de lucru la
sediu);
e) să documenteze modul prin care informează clientul, cu excepţia cazurilor prin care acest lucru
este interzis prin lege, cu privire la informaţiile furnizate tertilor atunci când laboratorul sau organizaţia
din care face parte sunt obligate prin lege sau sunt autorizate prin dispoziţii contractuale să elibereze
informaţii confidenţiale.

6.2.2 CERINŢE STRUCTURALE (cerinţa 5 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

6.2.2.1 Operatorul economic care solicită autorizarea laboratorului de metrologie pentru efectuarea de
verificări metrologice, trebuie să fie identificabil din punct de vedere juridic in România şi să
demonstreze prin documente relevante statutul juridic al laboratorului sau al organizaţiei din care
acesta face parte.
6.2.2.2 Laboratorul trebuie:
a) să aibă o organizare care să permită să-şi păstreze capacitatea de a-şi indeplini funcţiile tehnice in
mod satisfăcător şi să ofere serviciile pentru care solicită recunoaşterea competenţei (pentru toate
lucrările desfăşurate in localurile permanente, în afara localurilor permanente, in localurile utilizate
temporar sau in laboratoare mobile, la sediul unui client);
b) să aibă menţionat clar in actul constitutiv, statut sau echivalent, codul CAEN 1997 M 7430, codul
CAEN Revizia 1 din 2002 — KA 7430 şi KA 7487 sau cod CAEN Revizia 2 din 2008 - M 7120 şi N
8299 - activităţi de testări şi analize tehnice pentru toate locaţiile laboratorului 1n care se efectuează
verificări metrologice si pentru care se solicită autorizarea/ extinderea autorizaţiei;
c) să aibă suficient personal autorizat (verificatori metrologi autorizaţi) care să acopere toate
sortimentele/ subsortimentele de mdm pentru care solicită autorizarea/ extinderea autorizaţiei;
d) să numească, prin decizie, un responsabil tehnic al activităţii de metrologie, care să deţină intreaga
responsabilitate pentru activităţile tehnice şi pentru furnizarea resurselor necesare pentru a se asigura
calitatea cerută pentru activităţile laboratorului;
e) să definească structura organizatorică şi de management a laboratorului, locul său "in cadrul
oricărei organizaţii mamă şi relaţiile dintre management, operaţiuni tehni servicii suport;
f) să aibă fişe de post pentru intreg personalul care conduce, efectuează şâ,,u V fir.:0 a ivităti care
influenţează rezultatele activităţilor de laborator;
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g) să se asigure (prin managementul de la cel mai inalt nivel) că sunt stabilite procesele de
comunicare adecvate in cadrul laboratorului (din punct de vedere al informaţiilor şi deciziilor), că are
loc comunicarea in ceea ce priveşte eficacitatea sistemului de management şi că intergritatea
sistemului de management se păstrează când sunt planificate şi implementate modificări ale
sistemului de management
h) să aibă personal care indiferent de alte responsabilităti are autoritatea şi resursele necesare pentru
- implementarea, menţinerea şi Imbunătăţirea sistemului de management;
- identificarea abaterilor de la sistemul de management sau de la procedurile pentru efectuarea
activităţilor de laborator;
- iniţierea de acţiuni pentru prevenirea sau minimizarea unor astfel de abateri;
- raportarea către managementul laboratorului referitor la performanţa sistemului de management şi
orice necesităţi de imbunătăţire;
- asigurarea eficacităţii activităţilor de laborator
6.2.2.3 Dacă laboratorul nu are personalitate juridică şi face parte dintr-o organizaţie cu personalitate
juridică:
a) managementul la vârf al organizaţiei trebuie să documenteze şi să aprobe politicile prin care sunt
asigurate relaţiile Intre compartimentele organizaţiei şi laborator;
b) documentaţia sistemului de management trebuie să identifice:

- principalele domenii de activitate ale organizaţiei mamă;
- o organigramă a organizaţiei mamă cu precizarea poziţiei laboratorului;
- toate nivelurile organizatorice dintre laborator şi managementul la cel mai inalt nivel cu

numele şi funcţiile personalului de conducere;
- o evaluare a măsurii in care organizaţia mamă influenţează funcţionarea laboratorului in

ceea ce priveşte sistemul de management, investiţii, resurse, personal, produse şi
servicii furnizate din exterior etc;

- relatiile laboratorului cu celelalte compartimente;
c) laboratorul trebuie să furnizeze Inregistrări privind identificarea, inclusiv evaluarea riscurilor care
pot să apară 1n situaţii concrete in care organizaţia poate influenţa activităţile desfăşurate de
laborator, inclusiv modul cum anumite obiective vitale pentru buna funcţionare a laboratorului cum
sunt resursele umane, aprovizionare, investiţii in echipamente etc. pot fi influenţate de managementul
de vârf al organizaţiei din care face parte laboratorul.
d) comunicarea cu BRML privind procesul de autorizare, va fi asigurată 1n numele laboratorului de
către managementul responsabil al organizaţiei;
e) organizaţia trebuie să demonstreze independenţa laboratorului in relatia cu celelalte
compartimente şi să garanteze că nu va exercita presiuni de nici un fel asupra laboratorului sau
personalului său.

6.2.3 CERINŢE REFERITOARE LA RESURSE (cerinţa 6 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

6.2.3.1 PERSONAL (cerinţa 6.2 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie să aibă verificatori metrologi autorizaţi de BRML pentru a efectua verificări
metrologice la toate sortimentele/ subsortimentele de mijloace de măsurare pentru care solicită
autorizarea/ extinderea autorizaţiei;
2. Laboratorul trebuie să asigure personal competent şi instruit care să demonstreze că deţine
cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru a menţine şi imbunătăţi un sistem de management eficient;
3. Organizaţia trebuie să documenteze 1n sistemul de management, printr-o procedură, cerinţele
privind instruirea, calificarea şi experienţa necesare pentru personalul care indeplineşte sarcini şi are
responsabilităţi privind managementul laboratorului. Responsabilul tehnic al activitătii de metrologie
trebuie să indeplinească cerinţele aplicabile activităţilor desfăşurate in laborator. Managementul
laboratorului trebuie să comunice personalului care sunt sarcinile, responsabilităt4e şi autoritătile
acestuia.
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4. Laboratorul trebuie să documenteze şi să asigure o supraveghere corespunzătoare a personalului
care efectuează activităti de verificări metrologice, a personalului in curs de instruire, a personalului
suplimentar colaborator sau tehnic şi auxiliar cheie de către persoane familiarizate cu metodele şi
procedurile, cu scopul fiecărei verificări metrologice şi cu evaluarea rezultatelor verificărilor
metrologice;
5. Laboratorul trebuie să păstreze inregistrări referitoare la cerinţele de competenţă, selectarea,
supravegherea, instruirea, autorizarea, supervizarea si monitorizarea personalului;
6. Laboratorul trebuie să actualizeze permanent cerinţele de competentă şi Inregistrările referitoare la
personal.

6.2.3.2 FACILITĂŢI SI CONDIŢII DE MEDIU (cerinţa 6.3 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie să aibă disponibile locatii adecvate permanente sau temporare, 1n conformitate
cu cerinţele generale pentru spatiile laboratoarelor de metrologie, pentru a dezvolta toate activitătile
de verificări metrologice pentru care solicită autorizarea/ extinderea autorizatiei;
2. Laboratorul trebuie să prevadă in documentaţia sistemului de management, pentru toate
sortimentele/subsortimentele de mdm pentru care solicită autorizarea, cerinţele privind facilităţile si
condiţiile de mediu care trebuie Indeplinite indiferent de locatia in care se desfăşoară verificările
metrologice (in locatii permanente, mobile, la sediul clientului sau atunci cand este aplicabil la locul de
utilizare/amplasare a mijlocului de măsurare care se verifică metrologic etc), modul de monitorizare,
control, Inregistrare si analiza condiţiilor de mediu;
3. Laboratorul trebuie să aibă stabilite reguli pentru accesul in zonele care afectează calitatea
verificărilor metrologice, astfel incât rezultatele măsurărilor să nu fie afectate (variatia conditiilor de
mediu sau contaminare) şi să se asigure confidentialitatea rezultatelor şi respectarea dreptului de
proprietate a clientului.

6.2.3.3 ECHIPAMENTE (cerinţa 6.4 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie să demonstreze că are acces la toate etaloanele, mdm, echipamentele
necesare pentru efectuarea corectă a verificărilor metrologice pentru toate sortimentele/
subsortimentele de mdm pentru care solicită autorizarea in stare de functionare si la nivelul declarat
de exactitate şi performantă;
2. Laboratorul trebuie să utilizeze obligatoriu, pentru efectuarea verificărilor metrologice, numai
etaloane trasabile la etaloanele nationale ale României, la etaloanele nationale ale altor tări, sau la
etaloanele internationale, după caz;
3. Pentru etaloanele/echipamentele de verificare/mdm utlizate din afara controlului său permanent,
laboratorul trebuie să demonstreze că sunt indeplinite cerinţele din standardul SR EN ISO/IEC
17025:2018 referitoare la echipamente şi că acestea nu figurează in dotarea in baza căreia a fost
autorizat/atestat operatorul economic de la care le-a preluat;

NOTĂ: 
Pentru cazurile in care etalonul/ echipamentul de verificare/ mijlocul de măsurare de lucru se
află in afara controlului său permanent, se va specifica in Anexa 3 documentul incheiat intre
proprietar şi laborator prin care acesta din urmă îl poate utiliza (exemplu: Contract nr.... / data
. ..), care va conţine printre altele i clauza potrivit căreia proprietarul etalonului/
echipamentului de verificare/ mijlocului de măsurare de lucrulinstalaţieilutilajului are obligaţia
de a nu mai incredinţa spre utilizare altui laborator de metrologie autorizat/atestat respectivul
etalon/ echipament de verificare/ mijloc de măsurare de lucru/instalaţielutilaj utilizat în
activitatea de verificări metrologice.

4. Laboratorul trebuie să obtină certificarea de către BRML a echipamentului de verificare In
ansamblu (fiecare etalon din compunerea echipamentului trebuie să aibă CE propriu);
5. Laboratorul trebuie să indice apartenenta etaloanelor la categoria etaloaneruţţizate direct la
verificarea metrologică printr-o etichetă cu dimensiuni minime (12,5 x 12,5) mm, apa la loc vizibil,
pe care este imprimată pe fond verde litera "E" de culoare neagră (fac excep$ loanele de

\'P'oe •?,0m
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dimensiuni mici sau cele la care aplicarea etichetei le poate afecta funcţionarea corectă) şi să scoată
din utilizare etalonul şi să indepărteze eticheta mai sus menţionată, in situaţia In care nu mai există
garanţia unor măsurări corecte efectuate cu acesta, indiferent de existenţa unui CE valabil;
6. Laboratorul trebuie să intocmească, să actualizeze şi să pună la dispoziţia BRML Fişa de urmărire
a comportării in timp a etalonului/ echipamentului de verificare/ mijlocului de măsurare de lucru, care
trebuie să conţină cel puţin denumirea etalonului/ echipamentului de verificare/ mijlocului de măsurare
de lucru, inclusiv versiunile software şi firmware, numele producătorului, seria amplasamentul curent,
dovada etalonării, rezultatele etalonărilor, ajustărilor, criteriile de acceptare data următoarei etalonări,
dovada că etalonul/ echipamentul de verificare/ mijlocul de măsurare de lucru este conform cu
cerinţele specificate, plan de mentenanţă şi lucrările de mentenanţă effectuate până In prezent,
modificări sau reparaţii, perioade de scotere din uz.
Laboratorul trebuie să menţină dovezi privind comportarea *in timp a etaloanelor utilizate.
Laboratorul trebuie să manipuleze, transporte, depoziteze şi efectueze mentenanţa planificată a
tuturor etaloanelor/ echipamentelor de verificare/ mijloacelor de măsurare de lucru conform unei
proceduri prin care să se asigure că acestea sunt conforme cu cerinţele specificate inainte de
punerea sau repunerea lor in funcţiune şi să prevină contaminarea sau deteriorarea acestora.
7. Laboratorul trebuie să documenteze printr-o procedură şi să stabilească periodicitatea etalonării
etaloanelor utilizate şi periodicitatea certificării unui echipament de verificare, in funcţie de
complexitatea constructivă şi funcţională a etaloanelor/ echipamentelor de verificare, de comportarea
lor in timp, de cerinţele care li se impun cu privire la exactitatea, stabilitatea, frecvenţa de utilizare sau
regimurile de exploatare, precum şi de incertitudinea de măsurare necesară. Trebuie stabilit un
program de etalonare, care poate fi revizuit astfel Incât să se menţină increderea în starea de
etalonare a etaloanelor/ echipamentelor de verificare/mijloacelor de măsurare de lucru.

NOTE: 
a) Validarea periodicităţilor de etalonare/ certificare se efectuează in cadrul etapei de evaluare
la faţa locului de către echipa de evaluare/ reevaluare, prin analiza tuturor inregistrărilor in
baza cărora au fost stabilite acestea.
b) in cazul in care echipa de evaluare/ reevaluare constată că periodicităyle au fost stabilite
documentat conform criteriilor de mai sus şi că nu există neconformităti, cerinţele standardului
SR EN 1SO/ IEC 17025: 2018 şi alte prevederi referitoare la validarea periodicitătilor de
etalonare/ certificare a etaloanelor/ echipamentelor de verificare (exemplu: 1ML 3-05, SR 1SO
10012: 2004) sunt considerate ca fiind indeplinite.

8) Laboratorul trebuie să eticheteze toate etaloanele/ echipamentele de verificare/ mijloacele de
măsurare de lucru, inclusiv MRC-urile, care necesită etalonare pentru a identifica starea etalonării şi
data următoarei etalonări;
9) Laboratorul trebuie să elaboreze şi să implementeze proceduri de verificări intermediare pentru
fiecare etalon/echipament de verificare/ mijloc de măsurare de lucru care necesită verificări
intermediare şi să menţină inregistrări ale verificărilor intermediare efectuate Intre două etalonări
pentru a menţine Increderea in performanţa etalonului/echipamentului de verificare/mijlocului de
măsurare de lucru;
10) Laboratorul trebuie să documenteze in proceduri atât modul de manipulare, transport depozitare,
utilizare şi planificarea mentenanţei etaloanelor/ echipamentelor de verificare/mijloacelor de măsurare
de lucru utilizate de laborator in activitatea sa, cât şi modul de tratare a echipamentului defect, supus
la suprasarcini sau manipulări greşite, scoaterea acestuia din uz şi să examineze efectul defecţiunilor
sau al abaterilor de la limitele specificate asupra verificărilor metrologice anterioare.
11) Laboratorul trebuie să asigure protecţia etaloanelor, echipamentelor, inclusiv softul şi hardul,
impotriva intervenţiilor (ajustărilor neintenţionate) care ar putea invalida rezultatele verificărilor
metrologice efectuate de laborator

6.2.3.4 TRASABILITATE METROLOGICĂ (cerinţa 6.5 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Etaloanele/echipamentele de verificare/mdm trebuie etalonate de căt
care pot demonstra trasabilitatea metrologică a rezultatelor de măsurare:

;

boratoare competente
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NOTE: 
a) Laboratoare competente sunt considerate laboratoarele institutelor naţionale de metrologie
ale altor ţări, laboratoarele de metrologie acreditate/ atestate pentru tipurile de etalonări pe care
le efectuează laboratoarele de metrologie din structura subordinea BRML;
b) Laboratoarele din structura BRML sunt laboratoarele regionale de metrologie ale DRML iar
laboratoarele din subordinea BRML sunt laboratoarele de specialitate ale INM.

2. Un laborator care işi etalonează etaloanele şi mijloace de măsurare de lucru (utilizate la verificările
metrologice pentru care solicită autorizarea) in propriul laborator trebuie să se asigure că că
etaloanele sunt etalonate periodic cu ajutorul etaloanelor de referinţă proprii pentru care trebuie să
demonstreze trasabilitatea acestora la etaloanele naţionale ale României, la etaloanele naţionale ale
altor ţări sau la etaloanele internaţionale (după caz);

NOTĂ:
Etalonările proprii trebuie să respecte un set minim de elemente:
-laboratorul propriu trebuie să păstreze proceduri documentate pentru etalonările proprii şi
acestea trebuie să fie evidenţiate printr-un CE iar inregistrările etalonării trebuie să fie păstrate
in acest scop, pentru un timp stabilit;
-laboratorul propriu trebuie să păstreze inregistrări ale instruirilor pentru personalul care
efectuează etalonări şi aceste inregistrări trebuie să demonstreze competenţa tehnică a
personalului care efectuează etalonări (dovada competenţei include, de exemplu, o instruire
documentată şi rezultatele auditurilor proceselor de măsurare);

-laboratorul propriu trebuie să fie capabil să demonstreze trasabilitatea măsurărilor la etaloanele
naţionale sau internaţionale prin obţinerea serviciilor de etalonare de la un laborator de
etalonare acreditat, aparţinând BRML, atestat de BRML sau de la un institut naţional de
metrologie recunoscut;
-laboratorul propriu trebuie să aibă şi să aplice proceduri pentru evaluarea incertitudinii de
măsurare. Incertitudinea de măsurare trebuie să fie luată in considerare când este făcută
declaraţia de conformitate cu anumite specificaţii;

-etaloanele de referinţă trebuie să fie reetalonate la intervale de timp adecvate pentru a se
asigura că acestea işi menţin valoarea de referinţă;

-procedurile pentru stabilirea şi schimbarea intervalelor de timp de etalonare trebuie să se
bazeze pe comportarea in timp a etalonului de referinţă.

3. Atunci când utilizează MRC-uri, laboratorul trebuie să asigure trasabilitatea rezultatelor măsurăhlor
la SI prin utilizarea de MRC-uri având valorile certificate furnizate de:
a) Institutul Naţional de Metrologie;
b) Institute Naţionale de Metrologie ale altor ţări;
c) un producător care satisface cerinţele ISO 17034, cu trasabilitate metrologică declarată la Sl.

6.2.3.5 PRODUSE SI SERVICII FURNIZATE DIN EXTERIOR (cerinţa 6.6 din SR EN ISO/IEC
17025:2018)
Laboratorul, printre altele, trebuie:
a) să documenteze o procedură pentru selectarea, aprovizionarea, recepţia, depozitarea reactivilor,
materialelor consumabile relevante pentru calitatea verificărilor metrologice, eliberarea acestora din
spaţiile de depozitare, verificarea şi controlul stocurilor;
b) să documenteze autoritatea şi responsabilitatea celor care elaborează, analizează şi aprobă
documentele de aprovizionare;
c) să stabilească criterii de selecţie a furnizorilor, să selecţioneze furnizorii pe baza capacităţii lor de a
satisface cerinţe specifice, să intocmească şi să menţină o listă a furnizorilor acceptaţi şi-să evalueze
periodic furnizorii acceptaţi;
d) să se asigure că bunurile achiziţionate sunt conforme cu cerinţele stabilite de laborator sau, atunci
când este cazul, cu cerinţele specifice din standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi că sunt verificate
sau inspectate inainte de a fi utilizate;
e) să păstreze inregistrări privind verificarea conformităţii, a inspecţilor i yerificărilor efectuate la
recepţie;
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6.2.4 CERINŢE REFERITOARE LA PROCES (cerinţa 7 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

6.2.4.1 ANALIZA SOLICITĂRILOR, OFERTELOR ŞI CONTRACTELOR (cerinţa 7.1 din SR EN
ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie să documenteze o procedură pentru analiza solicitărilor, ofertelor şi
contractelor, conform prevederilor căreia laboratorul trebuie:
a) să asigure că documenteaza modul de analiza a solicitarilor, ofertelor si contractelor
b) să analizeze toate solicitările pentru a verifica dacă are competenţa necesară (autorizaţie de
laborator in termen de valabilitate), dacă personalul are competenţa şi cunoştinţele necesare
(autorizaţii de verificator metrolog in termen de valabilitate) pentru efectuarea verificărilor metrologice
solicitate şi dacă metoda de verificare aleasă face parte din categoria celor aprobate de BRML, este
aplicabilă, este in vigoare şi satisface cerinţele clientului;
c) să aibă un sistem documentat şi implementat pentru primirea, Tnregistrarea, identificarea,
verificarea şi analiza comenzilor;
d) să păstreze inregistrări ale analizelor, modificărilor semnificative, discuţiilor cu clienţii referitoare la
cerinţele acestora sau la rezultatele lucrărilor pe perioada executării acestora;
2. Laboratorul trebuie să colaboreze cu clienţii săi şi să-i informeze când metoda cerută de aceştia
este considerată necorespunzătoare sau depăşită sau când se efectuează modificări la un contract.
3. Dacă un contract este modificat după inceperea activităţilor, laboratorul trebuie să repete analiza
contractului iar modificările aduse trebuie comunicate Tntregului personal influenţat de modificări.
4. Subcontractarea lucrărilor este neaplicabilă laboratoarelor pentru activitatea de verificări
metrologice.

NOTĂ: 
Laboratorul trebuie să declare acest lucru in documentatia sistemului de management.

5. Cerinţa 7.1.3 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 (definirea clară a regulii de decizie in cazul solicitării
unei declaraţii de conformitate) este neaplicabilă pentru activitatea de verificări metrologice.

NOTĂ:
Laboratorul trebuie sa declare in documentatia sistemului de management că pentru activitatea
de verificări metrologice nu se emit declaratii de conformitate, ci numai documente specifice
prevăzute in legislaţia metrologică in vigoare.

6.2.4.2 SELECTAREA, VERIFICAREA ŞI VALIDAREA METODELOR (cerinţa 7.2 din SR EN
ISO/IEC 17025:2018)

6.2.4.2.1 Selectarea si verificarea metodelor (cerinţa 7.2.1 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)
1. Laboratorul trebuie să aibă disponibile şi să utilizeze pentru toate sortimentele/ subsortimentele
pentru care solicită autorizarea, numai proceduri/metode de verificare specifice in vigoare, din
categoria celor aprobate de BRML;
Note:
a) Din categoria procedurilor/ metodelor de verificare aprobate de BRML fac parte:
- procedurile/ metodele incluse in reglementările de metrologie legală (NML, NTM, PV etc.) emise de
BRML;
- procedurile/ metodele dezvoltate şi validate de laborator, avizate de BRML.
b) Metodologia şi regulile pentru elaborarea procedurilor pentru efectuarea verificărilor metrologice,
sunt descrise in ghidul G-02 privind elaborarea procedurilor de verificare, elaborat de BRML, care
poate fi achizitionat la cerere. Procedurile elaborate (identificate prin cod, ediţie, revizie, semnate şi
aprobate de functiile responsabile, in conformitate cu prevederile documentatiel sistemului de
management propriu) trebuie transmise (in câte două exemplare) la BRML in vederea analizării (de
către specialişti din cadrul INM) şi avizării lor. INM va intocmi devizul aferent analizei, demararea
procesului de analiză făcându-se numai după incasarea facturii aferente cont vpni Ovizului).
2. Laboratorul trebuie să păstreze şi să pună la dispoziţia personalului toa de, ocedurile şi
documentele suport (instrucţiuni, standarde, manual de utilizate etc.)
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3. Laboratorul trebuie să utilizeze, pe cât posibil, ultima versiune valabilă a metodei alese şi să
informeze clientul despre metoda aleasă, mai ales în cazul in care clientul nu specifică metoda de
utilizat;
4. Laboratorul trebuie să păstreze inregistrări ale efectuării verificării metrologice, să desemneze
personal care are autoritatea şi responsabilitatea verificării corectitudinii calculelor şi a transferului de
date. Dacă este necesar calculele, transferul de date şi verificarea acestora trebuie efectuate conform
unei proceduri.
5. Laboratorul trebuie să identifice riscurile asociate activitătilor desfăşurate, să elaboreze
instructiuni şi să ia măsuri de sigurantă a muncii.

6.2.4.2.2 Validarea metodelor (cerinţa 7.2.2 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)
1. Laboratorul trebuie să valideze metodele nestandardizate, metodele proiectate/ dezvoltate de
laborator, metodele standardizate folosite In afara domeniului lor de aplicare şi extinderile şi
modificările metodelor standardizate pentru a demonstra că metodele sunt adecvate pentru utilizarea
intentionată. Validarea trebuie să fie atât de cuprinzătoare cât este necesar pentru a Indeplini
necesitătile in aplicatia utilizată sau domeniului de aplicare dat.
2. Laboratorul trebuie să inregistreze rezultatele obtinute 1n procesul de validare a metodei,
procedura utilizată pentru validare, cerinţele care sunt indeplinite, caracteristicile de performanţă ale
metodei utilizate şi avizul favorabil din partea BRML.

6.2.4.3 EŞANTIONARE (cerinţa 7.3 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

Această cerintă este neaplicabilă pentru activitatea de verificări metrologice.
NOTĂ:
Laboratorul trebuie să declare acest lucru in documentatia sistemului de management.

6.2.4.4 MANIPULAREA MIJLOACELOR DE MĂSURARE SUPUSE VERIFICĂRILOR
METROLOGICE (cerinţa 7.4 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

Laboratorul trebuie să documenteze o procedură pentru transportul (direct de client sau reprezentant,
poşta, curier, etc), receptia (să inregistreze orice anormalitate sau abatere de la conditiile normale
sau specificate ale mdm şi să stabilească criteriile de acceptabilitate ale acestora), manipularea,
protectia, depozitarea (să aibă spatii de depozitare adecvate şi un sistem de identificare neambiguu al
mdm depozitate, sistem menţinut cât timp mdm de verificat sunt sub responsabilitatea laboratorului),
păstrarea, ambalarea şi/sau predarea mijloacelor de măsurare supuse verificării metrologice, inclusiv
toate prevederile necesare pentru a proteja integritatea acestora şi a apăra interesele laboratorului şi
clientilor.
Procedura utilizată trebuie să mai prevadă că:
- sunt respectate, dacă este cazul, instrucţiunile de manipulare ale mdm de verificat;
- dacă este cazul, mdm de verificat sunt depozitate 1n condiţii de mediu adecvate, monitorizate şi
inregistrate.

6.2.4.5 INREGISTRĂRI TEHNICE (cerinţa 7.5 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

Laboratorul trebuie să asigure Inregistrări tehnice (formulare, fişe şi caiete de lucru cu datele
originale, note, grafice de control, BVM emise, CE şi documente de certificare interne şi externe,
Insemnări ale clientilor) şi suficiente informatii inregistrate in cursul desfăşurării activitătii pentru a
permite repetarea verificării metrologice 1n conditii cât se poate de apropiate de cele initiale.
Laboratorul trebuie să se asigure ca inregistrările tehnice cuprin informaţii despre identitatea
personalului responsabil pentru fiecare verificare metrologică şi pentru .yerificarea datelor şi
rezultatelor. Dacă se efectuează modificări trebuie menţionate data modificăr- -personal responsabil
şi indicarea aspectelor modificate.

0`-
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6.2.4.6 EVALUAREA INCERTITUDINII DE ETALONARE (cerinţa 7.6 din SR EN ISO/IEC
17025:2018)

Această cerinţă este neaplicabilă laboratoarelor pentru activitatea de verificări metrologice.
NOTĂ: 
Laboratorul trebuie să declare acest lucru in documentatia sistemului de management

6.2.4.7 ASIGURAREA VALIDITĂŢII REZULTATELOR (cerinţa 7.7 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie să documenteze o procedură de monitorizare a validităţii rezultatelor
verificărilor metrologice efectuate.
2. Laboratorul trebuie să participe la comparări interlaboratoare sau incercări de competenţă (atunci
când sunt disponibile şi adecvate), organizate de furnizori de scheme de Incercări de competenţă
acreditaţi, cel puţin o dată pe perioada de valabilitate a autorizaţiei, la fiecare categorie de mdm
definită conform LO care curprinde sortimentele/ subsortimentele de mijloace de măsurare la care a
deţinut/ deţine autorizaţie;
3. Laboratorul trebuie să analizeze datele controlului calităţii (prin managementul de la cel mai Inalt
nivel) şi atunci când se constată că sunt in afara criteriilor prestabilite, trebuie planificate acţiuni
pentru corectarea situaţiei şi prevenirea raportării rezultatelor incorecte (acţiuni corective/ preventive).

6.2.4.8 RAPORTAREA REZULTATELOR (cerinţa 7.8 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie:
a) să utilizeze pentru raportarea rezultatelor verificărilor metrologice BVM tipărite, legate in carnete cu
hârtie autocopiativă format A5 inseriat, distribuite de DRML sau editate pe calculator;
NOTĂ: Editarea pe calculator a buletinelor de verificare metrologică este admisă numai prin utilizarea
unor programe care nu trebuie să permită inserierea dublă sau discontinuă şi nici tipărirea inainte de
completarea rubricilor obligatorii i salvarea conţinutului BVM completat. Serille vor fi specifice fiecărui
laborator, fiind stabilite de acesta şi comunicate la DRML. Conţinutul de informaţii al BVM editate pe
calculator trebuie să fie cel prevăzut in Anexa 2 la PML 3-01-05, in vigoare.
b) să analizeze şi să autorizeze rezultatelor verificarilor metrologice 1n BVM, inainte de emitere;
c) să documenteze modul 1n care se efectuează raportarea rezultatelor, forma şi conţinutul BVM,
precum şi responsabilităţile privind elaborarea, verificarea aprobarea şi documentelor emise;
d) să raporteze rezultatele verificărilor metrologice clar, corect, fără ştersături, fără modificări, fără
ambiguitate;
e) să păstreze informaţiile necesare pentru inţelegerea şi interpretarea rezultatelor verificărilor
metrologice efectuate;
f) să documenteze Intr-o procedură/instrucţiune de lucru modul:
- de completare a BVM pe suport de hârtie pentru mijloacele de masurare admise/ respinse la
verificarea metrologică,
- de completare a BVM pentru mijloacele de masurare admise/ respinse la verificarea metrologică,
editate pe calculator prin utilizarea unor programe (softun),
- de anulare a BVM;
g) să anuleze BVM dacă acestea conţin ştersături sau date ilizibile;
h) să asigure că sistemul de transmitere a datelor convenit cu clientul este complet documentat şi
urmat astfel incât să fie respectată confidenţialitatea;
i) să păstreze Inregistrări privind rezultatele etalonărilor şi certificărilor echipamentelor de verificare
din dotare efectuate in propriul laborator, clar, fără ştersături, fără modificări, fără ambiguitate,
obiectiv;
j) pentru cazurile 1n care işi etalonează/ certifică etaloanele/ echipamentele deye4ticare in propriul
laborator, să intocmească CE in conformitate cu cerinţele SR EN iş66red 5: 2018 şi
documentele de certificare a echipamentelor de verificare in conformitate f TriTi,-JT:01e1e, eclarate in
documentaţia sistemului de management. (
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2. Cerinţa 7.8.7 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 (raportarea opiniilor şi interpretarilor) este
neaplicabilă pentru activitatea de verificări metrologice.

NOTĂ:
Laboratorul trebuie să declare acest lucru in documentaţia sistemului de management.

3. Cerinţa 7.8.6 din SR EN ISO/IEC 17025:2018 (raportarea declaraţiilor de conformitate) este
neaplicabilă pentru activitatea de verificări metrologice.

NOTĂ:
Laboratorul trebuie să declare acest lucru in documentaţia sistemului de management

6.2.4.9 RECLAMAŢII (cerinţa 7.9 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie să documenteze modul de primire, evaluare şi luare a deciziilor privind
reclamatiile;

NOTE:
a) Politica laboratorului trebuie să scoată in evidenţă efortul acestula de a satisface pe cât
posibil solicitările reclamantului, de a preveni afectarea imaginii laboratorului, de a utiliza
informaţille din reclamaţii pentru a corecta şi preveni acţiunile neconforme.
b) Laboratorul trebuie să-şi definească politica privind tratarea reclamaţiilor ce au ca obiect
mdm supuse controlului metrologic legal pentru soluţionarea cărora este necesară efectuarea
expertizei metrologice, astfel incât să fie respectate prevederile art. 22 din Ordonanţa
Guvemului nr. 20/ 1992 privind activitatea de metrologie, aprobată, modificată şi completată
prin Legea nr.11/ 1994, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 26 din 1ML 5-05
"Autorizarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează verificări metrologice".

2. Laboratorul trebuie să pună la dispoziţia părtilor interesate, la cerere, o descriere a procesului de
gestionare a reclamaţiei;
3. La primirea unei reclamaţii laboratorul trebuie să confirme dacă reclamaţia se referă la activităţile
desfăşurate de el şi trebuie să se ocupe de rezolvarea acesteia;
4. Dacă este realizabil, laboratorul trebuie să confirme primirea unei reclamaţii şi să fie responsabil de
colectarea şi verificarea tuturor informaţiilor pentru a o valida.
5. Rezultatul reclamaţiei trebuie analizat, aprobat şi elaborat de o persoană neimplicată in activităţile
reclamate;
6. Reclamantul trebuie inştiinţat oficial atât despre progresul făcut in rezolvarea reclamaţiei cât şi
asupra rezultatului reclamaţiei de fiecare data când este posibil.
7. Laboratorul trebuie să informeze clientul cu privire la modul de rezolvare a reclamaţiei şi în cazul in
care in urma reclamaţiei constată activităti neconforme, să aplice procedura de tratare a acestor
neconformităti.

6.2.4.10 ACTIVITATE NECONFORMA (cerinţa 7.10 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1) Laboratorul trebuie să documenteze şi să implementeze o procedură pentru tratarea activităţilor de
verificare metrologică, care nu sunt conforme cu procedurile/ metodele aplicabile şi să păstreze
inregistrări ale activităţilor neconforme şi ale acţiunilor intreprinse pentru eliminarea activităţii
neconforme.
2. in procedură trebuie definite responsabilităţile şi autorităţile pentru identificarea, rezolvarea şi
eliminarea activităţilor de verificare metrologică neconforme;
3. Dacă este necesar, clientul trebuie informat iar activitatea trebuie intreruptă
4. Acţiunile de eliminare a efectelor activităţilor neconforme trebuie intreprinse pe baza nivelurilor de
risc stabilite de laborator. Laboratorul trebuie să ia o decizie referitoare la acceptabilitatea activităţii
neconforme, după ce face o evaluare a importanţei activităţii neconforme şi o analiză a impactului
asupra rezultatelor anterioare;
5. Dacă evaluarea activităţii neconforme indică posibilitatea repetării ei, au aparkia indoielilor
referitoare la conformitatea cu propriul sistem de management laboratoruţ eUo Să i lementeze
acţiuni corective.
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6.2.4.11 CONTROLUL DATELOR SI MANAGEMENTUL INFORMATIILOR (cerinţa 7.11 din SR EN
ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie să documenteze şi să valideze din punct de vedere funcţional sistemul de
management al informaţiilor utilizat.
2. Personalul laboratorului trebuie să aibă acces la datele şi informaţiile necesare pentru a efectua
activităţile de verifcare metrologică (pentru colectarea prelucrarea, inregistrarea, raportarea
rezultatelor verificărilor metrologice, păstrarea sau recuperarea datelor).
3. Modificările efectuate asupra oricăror sisteme de management al informaţiilor utilizate, inclusiv
configurarea sau modificarea softwarelui comercial (gata de utilizare) trebuie să fie documentate şi
autorizate. Validarea trebuie efectuată inainte de implementare
4. Sistemul (sistemele) de management al informaţiilor laboratorului trebuie:
a) protejat (protejate) Impotriva accesului neautorizat;
b) protejat (protejate) Impotriva modificării neautorizate şi pierderii de informaţii;
c) să functioneze Intr-un mediu care să respecte specificatiile furnizorului sau laboratorului sau, in
cazul sistemelor necomputerizate, să ofere conditii care să garanteze acuratetea Inregistrării şi a
transcrierii manuale.
d) mentinut (menţinute) Intr-un mod care să asigure integritatea datelor şi a informaţiilor;
e) să includă inregistrări ale defectiunilor şi ale actiunilor corective adecvate şi imediate.
5. 1n cazul in care laboratorul gestionează şi menţine un sistem al informaţiilor in afara
amplasamentului permanent sau prin intermediul unui furnizor extern, laboratorul trebuie să se
asigure că furnizorul se conformează cu toate cerinţele aplicabile din SR EN ISO/CEI 17025:2018.
6. Calculele şi transferul de date trebuie verificate corespunzător şi sistematic.

6.2.5 CERINŢE REFERITOARE LA SISTEMUL DE MANAGEMENT
(cerinţa 8 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

6.2.5.1 OPŢIUNI (cerinţa 8.1 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)
Laboratorul trebuie să stabilească, să documenteze, să implementeze şi să menţină un sistem de
management capabil să susţină şi să demonstreze indeplinirea standardului SR EN ISO/IEC
17025:2018 şi să asigure calitatea rezultatelor verificărilor metrologice efectuate de laborator. 1n plus
faţă de indeplinirea cerinţelor de la pct 6.2.1. pănă la 6.2.4 inclusiv, laboratorul trebuie să
implementeze un sistem de management in concordanţă cu opţiunea A sau cu opţiunea B.

6.2.5.1.1 Opţiunea A
Sistemul de management trebuie să trateze cel puţin următoarele:
-documentaţia sistemului de management (a se vedea 6.2.5.2);
-controlul documentelor sistemului de management (a se vedea 6.2.5.3);
-controlul Inregistrărilor (a se vedea 6.2.5.4);
-acţiunile pentru tratarea riscurilor şi oportunităţilor (a se vedea 6.2.5.5);
Imbunătăţirea (a se vedea 6.2.5.6);
-acţiunile corective (a se vedea 6.2.5.7);
-auditurile interne (a se vedea 6.2.5.8);
-analizele efectuate de management (a se vedea 6.2.5.9).

6.2.5.1.2 Opţiunea B
Un laborator care a stabilit şi menţine un sistem de management in concordanţă cu cerinţele ISO
9001 şi care este capabil să susţină şi să demonstreze realizarea consecventă a cerinţelor de la pct
6.2.1. pănă la 6.2.4 inclusiv, indeplineşte de asemenea cel puţin prevederile cerinţelor sistemului de
management specificate de la pct. 6.2.5.2 pănă la 6.2.5.9.



CERINŢE PENTRU AUTORIZAREA
LABORATOARELOR DE

METROLOGIE
Cod: PML 5-04-05

Ed.5/Rev.0/22.12.2020

Pag. 30/39

6.2.5.2 DOCUMENTAŢIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT (OPŢIUNEA A) (cerinţa 8.2 din SR EN
ISO/IEC 17025:2018)

Laboratorul trebuie să stabilească, să implementeze şi să mentină un sistem de management
adecvat domeniului său de activitate, in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO/IEC
17025:2018;

NOTĂ:
Laboratoarele care solicită pentru prima oară autorizarea, trebuie să demonstreze pe parcursul
desfăşurării procesului de evaluare şi să prezinte dovezi privind implementarea sistemului de
management, chiar dacă nu a avut dreptul să efectueze verificări metrologice, de exemplu prin
simulări de procese, inregistrări privind auditul intem efectuat asupra unor elemente ale
sistemului.

6.2.5.3 CONTROLUL DOCUMENTELOR SISTEMULUI DE MANAGEMENT (OPŢIUNEA A) (cerinţa
8.3 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie să tină sub control şi la zi documentele (generate intern sau din surse externe)
şi Tnregistrările (date primare, tabele, diagrame, proiecte, desene, software, instructiuni, manuale,
etc,) aferente sistemului de management.
2. Laboratorul trebuie să se asigure că documentele sistemului de management:
- sunt aprobate de personal autorizat, ca fiind adecvate, inainte de a fi utilizate;
- sunt analizate periodic şi actualizate ori de câte ori este necesar
- au identificat stadiul curent al reviziilor şi sunt unic identificate
- sunt disponibile personalului şi difuzarea lor se efectuează controlat
- sunt identificate corespunzător pentru a fi prevenită utilizarea unor versiuni care nu mai sunt valabile
(dacă sunt utilizate in anumite scopuri)

6.2.5.4 CONTROLUL iNREGISTRĂRILOR (OPŢIUNEA A) (cerinţa 8.4 din SR EN ISO/IEC
17025:2018)

Laboratorul trebuie să păstreze din activitatea de verificari metrologice pe o perioada de timp stabilită,
toate observatiile originale, datele derivate, inregistrările tehnice (formulare, fişe şi caiete de lucru,
note, grafice de control, BVM emise, CE şi documente de certificare interne şi externe, "insemnări ale
clientilor, feedback, copii de rezervă) şi suficiente informatii inregistrate, generate in cursul
desfăşurării activitătii pentru a permite repetarea verificării metrologice in conditii cât se poate de
apropiate de cele initiale. Inregistrările trebuie să fie disponibile personalului şi să respecte
angajamentele de confidentialitate asumate de laborator.

6.2.5.5 ACŢIUNI PENTRU TRATAREA RISCURILOR ŞI OPORTUNITĂŢILOR (OPŢIUNEA A)
(cerinţa 8.5 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

Laboratorul trebuie să Tritreprindă planificat actiuni pentru a trata riscurile identificate şi oportunitătile
asociate activitătilor sale, în funcţie de impactul potenţial asupra validităţii rezultatelor laboratorului, pe
care să le integreze şi implementeze in sistemul de management şi să evalueze eficacitatea acestor
acţiuni.

6.2.5.6 iMBUNĂTAŢIREA (OPŢIUNEA A) (cerinţa 8.6 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie să identifice şi să selecteze oportunitătile de imbunătătire şi să implementeze
orice actiuni necesare.
2. Laboratorul trebuie să solicite feedback, atât pozitiv cât şi negativ, de la clienţii Săl.
Feedbackul trebuie analizat şi utilizat pentru a Tmbunătăti sistemul de manag: ,et, acti it e de
laborator şi modul de deservire a clientilor. ;o
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6.2.5.7 ACTIUNI CORECTIVE (OPŢIUNEA A) (cerinţa 8.7 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Atunci când apare o neconformitate, laboratorul trebuie:
a) să reacţioneze la apariţia neconformităţii şi, dacă este aplicabil:
- să Intreprindă acţiuni pentru a o controla şi a o corecta;
- să trateze consecinţele;
b) să evalueze nevoia de acţiuni corective pentru a elimina cauza (cauzele) neconformităţii pentru ca
aceasta (acestea) să nu mai reapară sau să nu apară in altă parte, prin:
- analizarea şi examinarea neconformităţii;
- determinarea cauzelor neconformităţii;
- determinarea dacă există neconformităţi similare sau care ar putea eventual să apară;
c) să implementeze orice acţiune necesară;
d) să analizeze eficacitatea oricărei acţiuni corective Intreprinse;
e) să actualizeze, dacă este necesar, riscurile şi oportunităţile determinate pe durata planificării;
f) să efectueze, dacă este necesar, modificările sistemului de management.
2. Acţiunile corective trebuie să fie adecvate efectelor neconformităţilor survenite.
3. Laboratorul trebuie să păstreze inregistrări ca dovezi pentru:
a) natura neconformităţilor, cauzei (cauzelor) şi orice acţiuni ulterioare intreprinse;
b) rezultatele oricăror acţiuni corective.

6.2.5.8 AUDITURI INTERNE (OPŢIUNEA A) (cerinţa 8.8 din SR EN ISO/IEC 17025:2018)

1. Laboratorul trebuie să efectueze planificat, in baza unui program de audit, cel puţin o dată pe an,
un audit intern, care să cuprindă toate elementele sistemului de management inclusiv activităţile de
verificări metrologice efectuate atât in laborator, cât şi 1n afara laboratorului (la client), cu personal
instruit (conform standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi standardului SR EN ISO 19011:2018) şi
calificat şi, pe cât posibil, independent de activităţile auditate, pentru a stabili gradul de conformitate
cu cerinţele SR EN ISO/IEC 17025:2018 şi eficacitatea sistemului de management declarat.
2. Laboratorul trebuie să:
- se asigure că rezultatele auditurilor sunt raportate managementului relevant,
- să implementeze făra intârziere nejustificată corecţiile şi acţiunile corective adecvate
- să păstreze Inregistrări ca dovezi pentru implementarea programului de audit şi a rezultatelor
auditului.

6.2.5.9 ANALIZELE EFECTUATE DE MANAGEMENT (OPŢIUNEA A) (cerinţa 8.9 din SR EN
ISO/IEC 17025:2018)

1. Managementul laboratorului trebuie să analize conform unei programări, sistemul de management
pentru a se asigura că sistemul este adecvat şi eficace şi pentru a efectua modificările şi
imbunătăţirile necesare.
2. Laboratorul trebuie să identifice soluţiile de imbunătăţire a sistemului de management şi
competenţei tehnice faţă de cerinţele de reglementare şi faţă de cerinţele clienţilor, precum şi
necesarul de resurse materiale, umane sau perfecţionare. Totodată laboratorul trebuie să păstreze
inregistrări clare şi complete ale constatărilor rezultate in urma analizei efectuate de management şi a
acţiunilor care decurg din aceasta (planificare, responsabilitate, termene, obiective şi realizarea lor,
imbunătăţirea activităţilor de verificări metrologice, eficacitatea sistemului de management şi a
proceselor sale, asigurarea resurselor necesare etc.).

7 MODIFICĂRI FAŢĂ DE EDIŢIA/REVIZIA ANTER1OARĂ

7.1 inlocuirea standardului de referinţă SR EN ISO/CEI 17025:2005 pentru autorizarea boratoarelor
de metrologie 1n vederea efectuării verificărilor metrologice ale mijloacelor de mă4urare supuse

E 1‘‘(3\
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controlului metrologic legal, cu standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018 "Cerinţe generale pentru
competenţa laboratoarelor de incercări şi etalonări";
7.2 Introducerea subcapitolului 6.2 "Implementarea standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 in
laboratoarele de metrologie in vederea obţinerii /extinderii/ menţinerii autorizaţiei de laborator".
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Antet operator economic 

Număr inregistrare data

CĂTRE,
Directia Regională de Metrologie Legală  

(Serviciul Judetean de Metrologie Legală 

Anexa 1

Prin prezenta vă solicităm evaluarea Tn vederea autorizării/ extinderii Autorizaţiei nr.. . . / data  
laboratorului nostru pentru a efectua in locaţiile   verificările metrologice precizate
in documentaţia anexată prezentei cereri, conform opţiunii *.

o opţiunea A
o opţiunea B

*(se selectează după caz opţiunea de autorizare/extindere a autorizaţiei in funcţie de varianta aleasă de
laborator de implementare a cerinţelor sistemului de management, respectiv in conformitate cu Opţiunea A sau
Opţiunea B a standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018)

Anexăm cererii:(se selectează in funcţie de solicitare, conform pct. 6.1.3 sau 6.1.25 din prezenta
procedură)

a) Formularul cu informaţii generale despre laboratorul de metrologie (Anexa 2), insoţit de organigrama
laboratorului şi organigrama organizaţiei;
b) Decizia conducătorului operatorului economic de numire a responsabilului tehnic al activităţii de metrologie, a
managementului laboratorului şi a fiecărei funcţii care influenţează rezultatele activităţilor de laborator;
c) Lista etaloanelor,echipamentelor de verificare, mijloacelor de măsurare de lucru, instalaţiilor, utilajelor utilizate
(Anexa 3), insoţită după caz, de documentul incheiat intre proprietar şi laborator prin care acesta din urnnă le
poate utiliza;
d) Copiile CE/ documentelor de certificare pentru toate etaloanele/ mijloacele de măsurare de
lucru/echipamentele de verificare utilizate;
e) Lista personalului din cadrul laboratorului care efectuează verificări metrologice (Anexa 4);
f) Copiile autorizaţillor de verificator metrolog (in termen de valabilitate) pentru personalul care efectuează
verificări metrologice;
g) Lista sortimentelor/ subsortimentelor de mijloace de măsurare pentru care se solicită autorizarea/ extinderea
autorizaţiei laboratorului de metrologie pentru efectuarea de verificări metrologice (Anexa 5);
h) Copia actului constitutiv;
i) Copia certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau echivalent;
j) Schiţele cotate (cu indicarea direcţiel N-S) ale spaţiilor locaţiilor laboratorului/ locaţiilor nou infiinţate sau
inlocuite;
k) Documentaţia sistemului de management al laboratorului de metrologie (identificate prin număr exemplar/
ediţiel revizie in vigoare);
I) Procedurile generale şi specific, instrucţiunile de lucru, dacă acestea sunt documentate separat (identificate
prin număr exemplarlechţe/ revizie in vigoare);
m) Documentul care atestă certificarea sistemului de management conform ISO 9001, (pentru Opţiunea B
a standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018) ;
n) Copii ale ultimului audit intern efectuat (având la bază ultima ediţie/ revizie a documentaţiei sistemului de
management) si a ultimei analize efectuate de catre management;
o) Dovada de plată a etapei inregistrarea şi iniţierea activităţilor de autorizare/ extindere a autorizaţiei;
p) Declaraţia pe proprie răspundere că, pe parcursul valabilităţii autorizaţiei deţinute, nu au fost efectuate
modificări sau că modificările efectuate au fost comunicate DRML/ SJML;
q) Lista de corespondenţă Tntre cerinţele SR EN ISO/IEC 17025: 2018 (respectiv SR EN ISO 9001: 2015) şi
punctele din docunnentaţia sistemului de management unde acestea sunt tratate;
r) Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care să reiasă inregistrarea
locaţiilor in care laboratorul işi desfăşoară activitatea (in cazul Tri care se solicită autorizarea pentru mai multe
locaţii);
s) Copia scrisorii de răspuns a DRML cu privire la Tnceperea evaluării.

Declarăm că ne sunt cunoscute cerinţele, responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute în PML 5-04-05.
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Acceptăm să respectăm PML 5-04-05 emisă de BRML, să primim comisia de evaluare/ reevaluare
numită, precum şi persoanele desemnate să efectueze supravegherea prin testare şi să ne conformăm
cerinţelor stabilite pentru autorizare/ supraveghere.

Declarăm că acceptăm supravegherea laboratorului de către BRML, in conformitate cu IML 5-05,
aprobate prin HG nr. 1660/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Declarăm că vom menţine indeplinirea cerinţelor iniţiale care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi ne
vom supune limitărilor şi condiţionărilor autorizaţiei, stabilite cu ocazia evaluării/ reevaluării.

Declarăm că vom utiliza numai proceduri/ metode de verificare specifice, 1n vigoare, din categoria
celor aprobate de BRML.

Declarăm că vom emite ca documente specifice verificării metrologice buletine de verificare
metrologică tipărite, legate in carnete cu hârtie autocopiativă format A5 inseriat, distribuite de DRML, sau
editate pe calculator.

Declarăm că vom intocmi cel puţin următoarele documente de evidenţă privind mijloacele de
măsurare verificate: fişe de monitorizare şi registru de evidenţă.

Declarăm că vom respecta prevederile legale stabilite prin IML 4-05, aprobate prin HG nr. 1660/ 2005,
cu modificările şi completările ulterioare, privind aplicarea marcajelor de verificare metrologică de către
personalul propriu autorizat.

Declarăm că vom inştiinţa unităţile teritoriale ale BRML cu privire la reclamaţiile primite, pentru
soluţionarea cărora este necesară efectuarea expertizei metrologice a mijlocului de măsurare reclamat, in
vederea efectuării acestora conform prevederilor legale.

Suntem de acord să achităm, ori de câte ori este cazul, cheltuielile de evaluare in vederea autorizării/
extinderii autorizaţiei care cad in sarcina noastră inclusiv cheltuielile de transport şi cazare pentru echipa de
evaluare, indiferent de rezultatul evaluării, conform devizelor şi facturilor emise de BRML. De asemenea,
suntem de acord să achităm cheltuielile rezultate 1n urma supravegherii laboratorului autorizat, conform IML 5-
05 şi Programului de supraveghere acceptat.

Sistemele de evidenţă şi raportare vor fi cele stabilite de BRML.

Conducator operator economic (director, administrator, manager etc.)
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Anexa 2

INFORMATII GENERALE DESPRE OPERATORUL ECONOMIC

1) Identificare

Denumirea operatorului economic (organizaţiei): 

Statut juridic:

Sediu:

Telefon:
E-mail

Fax

Nr. înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului: 
CIF/ CUI:
Cont bancar:
Cod IBAN:

deschis la

2) Locatii (denumire, adresă) :

3) Posibilităti contactare

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

Numele şi prenumele Funcţia în organizaţie Telefon/ fax

4) Organizare: (se anexează organigrama/ organigramele complete)

Data intocmirii:  

Conducător operator economic (director, administrator, manager etc.),
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Anexa 3
Locaţia  

LISTA
etaloanelor, echipamentelor de verificare, mijloacelor de măsurare de lucru, instalaţiilor şi utilajelor

utilizate in activitatea de verificări metrologice

Nr.
crt.

Etalonul/
echipamentul de

verificare/ mijlocul de
măsurare de lucru/
instalaţia/ utilajul
(denumirea, tipul)

Datele de
identificare
(nr. buc./

serii)

Caracteristicile tehnice şi
metrologice

(valoarea nominală/ domeniul
de măsurare/ intervalul de

masurare, valoarea diviziunii,
clasa de exactitate)

Nr. CE, document
de certificare/

Data următoarei
etalonări, certificări

Emitentul CE/
documentului
de certificare

Obs.*

Pentru cazurile in care etalonul/ echipamentul de verificare/ mijlocul de măsurare de lucru nu este in proprietatea
operatorului economic, se va specifica documentul incheiat intre acesta şi deţinător prin care îl poate utiliza
(exemplu: Contract nr.... / data ..., care va conţine printre altele i clauza potrivit cărela proprietarul etalonului/
echipamentului de verificare/ mijlocului de măsurare de lucru are obligaţia de a nu mai incredinţa spre utilizare
altui laborator de metrologie autorizat/atestat respectivele etaloane/ echipamente de verificare/ mijloace de
măsurare de lucru).

Data intocmirii:  Responsabilul tehnic al activităţii de metrologie,

Anexa 4
Locaţia  

LISTA
personalului din cadrul laboratorului, care efectuează verificăn metrologice

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Studiile Funcţia in
laborator

Numărul autorizaţiei
de verificator

metrolog/
Valabilitate

Sortimentele/ subsortimentele de mijloace de
măsurare la care este autorizat

Poz.
LO

Cod
LT

Denumirea mijlocului de măsurare
din LT

Data intocmirii:  
Responsabilul tehnic al activităţii de metrologie,

Anexa 5
Locaţia  

LISTA
sortimentelor/ subsortimentelor de miloace de măsurare pentru care se solicită autorizarea/ extinderea

autoriza iei
Poz. LO/
Cod LT

Tipul
verificării

metrologice

(VI/ VP/ VR)

Denumirea sortimentelor/
subsortimentelor de mdm,

din LT

Caracteristicile
tehnice şi

metrologice
(valoarea nominală/

domeniul de măsurare/
intervalul de masurare,

valoarea diviziunii,
clasa de exactitate)

Poziţia din Anexa 3 a
etalonului/ echipamentului de

verificare/ mijlocului de
măsurare de lucru/ instalatiei/

utilajului,
utilizate la verificarea

metrologică

Documentul
utilizat la
verificare

(NML,
NTM, PIV,
PV, etc.)
.*

Pozitia din
Anexa 4 a

verificatorului
metrolog
autorizat

* Se vor specifica: VI - pentru verificare metrologică initială, VP - pentru verificare metrologică periodică, VR - verificare metrologică
după reparare.

** Dacă laboratorul utilizează o procedură/ metodă dezvoltată şi validată de el, avizată favorabil de BRML, se va specifica acest lucru in
clar (exemplu: " PSCL 01-21, editia 1, revizia 1, avizată de BRML prin scrisoarea nr. 1358/06.08.20087

Data intocmirii:   >z"Responsabilul tehnic al lvităţii de m
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Nr inreg data 

Antet operator economic

AVIZAT

Anexa 6

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

FIŞA ACŢIUNILOR CORECTIVE

Numărul neconformitătii,
din Fişa neconformităţilor

Acţiunea corectivă Nr. şi/ sau denumire
document*

* de exemplu: CE nr.12345/ 12.05.2008 ; Procedura PSCL 01-21; Proces verbal nr. 18/ 20.03.2009

Intocmit,
(Nume, prenume, functie, semnătură)
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Anexa 7

Biroul Român de Metrologie Legală
Direcţia Regională de Metrologie Legală

PROGRAM DE SUPRAVEGHERE
nr. YYY — ZZJ data

in vederea menţinerii Autorizaţiei nr. /data a laboratorului de metrologie al 
(denumire operator economic)  , cu respectarea prevederilor instrucţiunilor de metrologie
legală I.M.L. 5-05, aprobate prin HG 1660/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a stabilit
urnnătorul program de supraveghere:

1 DRML constată respectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei, prin reevaluarea activităţii
laboratorului, care se efectuează astfel:
• prima reevaluare* la un interval de   luni de la emiterea autorizaţiei;
• a doua reevaluare la un interval de  luni de la emiterea autorizaţiei.
Perioada reevaluării va fi comunicată de către DRML cu cel puţin 30 de zile Tnainte.

2. DRML monitorizează respectarea prevederilor reglementărilor de metrologie legală in vigoare aplicabile,
prin testarea unor eşantioane prelevate din lotul de mijloace de măsurare de lucru verificate de laboratorul
de metrologie Tntre două supravegheri succesive, pentru care au fost emise buletine de verificare
metrologică. Pentru aceasta, laboratorul va prezenta fişele de monitorizare in conformitate cu modelul
prezentat în Anexa 8 din PML 5-04-05, ediţia 5, astfel:
Locatia**: 

3. Planul de eşantionare a mijloacelor de măsurare ce urmează a fi supuse testărilor, precum şi modul de
efectuare a eşantionării sunt prevăzute in Anexa la instrucţiunile de metrologie legală I.M.L. 5-05,
aprobate prin HG 1660/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Testarea eşantionului prelevat din
lotul de mijloace de măsurare N raportat de laboratorul de metrologie/ fiecare locaţie a laboratorului de
metrologie (se selectează după caz) se desfăşoară astfel:
Locatia**: (ex. săptămânal in ziva de luni) 

4. DRML intocmeşte factura pentru operaţiunile de supraveghere, după efectuarea acestora. Factura este
transmisă laboratorului Impreună cu copii ale proceselor verbale de supraveghere intocmite in perioada
facturată.

5. Laboratorul se obligă să achite factura aferentă operaţiunilor de supraveghere efectuate in termen de
maximunn 15 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.

6. Optez pentru efectuarea supravegherii prin testări conform prevederilor punctului 6.1.34 din PML 5-04-05,
ediţia 5 şi mă oblig să respect prevederile acestuia. ***

7 Alte aspecte, dacă este cazul:

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

* - se elimină la redactarea Programului de supraveghere dacă autorizaţia a fost emisă fără neconformităţi sau laboratorul nu se află la
prima autorizare şi solicită reautorizarea la o penbadă mai mică de un an de la expirarea autorizaţiei
— - se vor preciza toate locaţiile laboratorului
— - Programul de supraveghere va contine acest punct numai în cazurile in care operatorul economic optează pentru efectuarea
supravegherii prin testări conform prevederii punctului 6.1.34 din PML 5-04-05, ediţia 5.
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Anexa 8

Antetul operatorului economic
Laboratorul de metrologie 
Autorizaţia nr. 
Programul de supraveghere nr.  
Locaţia 

FIŞA DE MONITORIZARE nr. data 

Perioada de referintă:
Mijloace de măsurare verificate metrologic:

Nr.
crt.

Denumire şi
tip mijloc de

măsurare

Caracteristici
tehnice şi

metrologice
ale mdm

Producător
mdm

Serie
mdm

Nr. şi data
BVM emis

Beneficiar Locul
utilizării

***

Observaţii
*

Buletine de verificare metrologică anulate (număridata emiterii): 

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

** Persoana desemnată cu supravegherea:   data efectuării
supravegherii:  
** Mijloacele de măsurare la care se efectuează testarea (nr. crt. din tabel)

** Nivel de supraveghere:  
** Plan de eşantionare:

N =
Lot omogen:
Lot eterogen:

n =
Ni =
nl =

(numărul de mdm su_puse supravegherfi) 
(numărul de mdm testate din lotul omo_gen)

Inumărul de mdm care formează fiecare sublot omogQn1 
fnumărul de mdm testate din fiecare sublot omogenj 

Director DRML

* Se vor evidentia mdm găsite respinse in urma testărfi anterioare si care au fost verificate inca o data de laborator
** Se completează de către DRML
— Se va completa doar pentru mijloacele de măsurare verificate metrologic la locul de utilizare sau pentru care se ştie locul de utilizare


