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Scop și domeniu de aplicare

1. Prezentul Regulament reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile Organismului
de Certificare a Produselor al Institutului Național de Metrologie, precum şi organizarea activităţii
acesteia.
2. Organismul de certificarea a produselor (OCP-INM) este creat în cadrul INM, în scopul realizării
evaluării conformităţii mijloacelor de măsurare destinate pieţei naţionale, în conformitate cu cerințele
HG nr. 408 din 16.06.2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă
a mijloacelor de măsurare” și HG nr. 267 din 8 aprilie 2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice
privind aparatele de cântărit neautomate”, cu completările ulterioare aprobate prin HG nr. 1043 din
13.09.2016 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014”.
3. OCP-INM îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 din
04.03.2016, Legii nr.235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii,
standardului de referință SM SR ISO/CEI 17065:2013 "Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme
care certifică produse, procese şi servicii", Regulamentului de funcționare al INM, aprobat prin HG nr.
976 din 16.08.2016 și prezentului Regulament.
4. Întru realizarea funcțiilor și drepturilor sale OCP-INM colaborează cu organele centrale de specialitate
ale administraţiei publice, cu alte organizaţii şi instituţii publice, cu societatea civilă, precum şi cu
organizațiile regionale și internaţionale în domeniul metrologiei.
2. Referințe
SM SR EN ISO/CEI 17065:2006 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică
produse, procese și servicii;
HG nr. 267 din 8 aprilie 2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit
neautomate;
HG nr. 1043 din 13.09.2016 cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 267
din 8 aprilie 2014;
HG nr. 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe
piaţă a mijloacelor de măsurare;
SM SR EN ISO/CEI 17000:2006 Evaluarea conformităţii. Vocabular şi principii generale;
3. Terminologie și abrevieri
Pentru a interpreta corect procedura se aplică termenii și abrevierile conform SM SR EN ISO/CEI
17000:2006, SM SR EN ISO/CEI 17065.
4. Descrierea activităților
5. Misiunea OCP-INM constă în certificarea produselor în vederea punerii lor la dispoziție pe piață și/sau
dării lor în folosință pentru măsurările efectuate în domeniile de interes public ce ţin de sănătate și siguranţa
populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului şi a drepturilor consumatorului, perceperea taxelor şi
impozitelor, precum şi de corectitudinea tranzacţiilor şi operaţiilor comerciale.
6. OCP-INM este o subdiviziune structurală a INM.
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7. Conducerea OCP - INM este exercitată de către Conducătorul OCP - INM, numit în şi eliberat din
funcţie prin Ordin al Directorului INM.
8. În lipsa Conducătorului, funcţiile acestuia sunt exercitate de managerul Sistemului de Management
(SM) al OCP-INM.
9. Personalul OCP-INM a fost selectat din rândurile colaboratorilor INM, în calitate de experți și experți
tehnici, în baza contractelor de colaborare.
10. Personalul OCP-INM este liber de orice presiune şi stimulente, îndeosebi financiare, din partea
conducerii INM, care le-ar putea influenţa rezultatele activităţilor lor de evaluare a conformităţii.
11. Neimplicarea managementului INM în adoptarea deciziilor de acordare/neacordare a certificării,
rezultate din activitățile de evaluare a conformității exercitate de OCP-INM este confirmată prin semnarea
Declarației de neamestec a managementului INM (Anexa 1).
12. Neimplicarea managementului Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), fondator al INM, în
adoptarea deciziilor de acordare/neacordare a certificării, rezultate din activitățile de evaluare a
conformității exercitate de OCP-INM este confirmată prin semnarea Declarației de neamestec (Anexa 2).
13. Mijloacele necesare, tehnice și financiare, pentru îndeplinirea în mod corespunzător a sarcinilor
tehnice şi administrative legate de activităţile de evaluare a conformităţii ale OCP-INM, sunt asigurate de
către INM.
14. Salarizarea personalului OCP-INM este asigurată de către INM.
15. Serviciile de evaluare a conformității sunt prestate contra plată, în baza tarifelor, elaborate conform
Metodologiei de calcul a tarifelor la serviciile prestate de Institutul Naţional de Metrologie în domeniul
metrologiei, anexă la Legea metrologiei nr. 19 din 04 martie 2016.

5.

Responsabilități și atribuții

16. Responsabilitățile și atribuțiile de bază ale OCP-INM sunt:
a) să respecte cerințele standardului de referință SM SR ISO/CEI 17065:2013 "Evaluarea
conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii",
b) să respecte cerințele HG nr. 408 din 16.06.2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind
punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare” și HG nr. 267 din 8 aprilie 2014 „Pentru
aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cântărit neautomate”, cu completările
ulterioare aprobate prin HG nr. 1043 din 13.09.2016 „Cu privire la modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014”;
c) să dezvolte politici referitor la funcționarea OCP;
d) să supervizeze implementarea
e) să nu acţioneze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau
ca operator de întreţinere a mijloacelor de măsurare pe care le evaluează și nici ca reprezentant
autorizat al oricăreia dintre aceste părţi;
f) să asigure confidenţialitatea, obiectivitatea şi imparţialitatea activităţilor de evaluare a
conformităţii mijloacelor de măsurare;
g) să păstreze secretul profesional referitor la toate informaţiile obţinute în procesul îndeplinirii
sarcinilor, să protejeze drepturile de autor;
h) să recepționeze cereri de efectuare a evaluării conformității mijloacelor de măsurare;
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i) să efectueze expertiza seturilor de documente prezentate în scopul evaluării conformității
mijloacelor de măsurare;
j) să încheie cu beneficiarii contracte de furnizare a activităților de evaluare a conformității;
k) să elaboreze programe de efectuare a evaluării conformității mijloacelor de măsurare;
l) să efectueze evaluări a conformității mijloacelor de măsurare;
m) să utilizeze Laboratoarele INM pentru efectuarea încercărilor mijloacelor de măsurare;
n) să adopte decizii de acordare a certificării;
o) să perfecteze și să elibereze certificate de conformitate;
p) să suspende/retrage, reacorde certificarea.
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Anexa 1

DECLARAŢIE DE NEAMESTEC
Prin prezenta, întru asigurarea funcționării adecvate a Organismul de Evaluare a Conformității al
Institutului Național de Metrologie (OCP-INM) și respectării exigențelor legislației în vigoare și
prevederilor standardelor de referință, managementul Institutului Național de Metrologie, se angajează să
respecte următoarele:
 să asigure neamestecul în realizarea activităților de evaluare a conformității mijloacelor de
măsurare;
 să asigure neamestecul în formularea politicilor referitoare la funcționarea OCP-INM;
 să asigure neamestecul la adoptarea deciziilor de acordare/neacordare a certificării;
 să asigure neamestecul în administrarea Sistemului de Management al Calității al OCP-INM;
 să asigure ca personalul OCP-INM să nu fie supus unor presiuni şi stimulente, îndeosebi
financiare, contractuale sau de altă natură, care le-ar putea influenţa rezultatele activităţilor lor de
evaluare a conformităţii;
 activitățile, desfășurate de INM, nu vor compromite imparţialitatea activităţilor OCP-INM de
certificare.
Garantăm astfel, susținerea funcționalității şi dezvoltării OCP-INM.

Director INM

Anatolie MELENCIUC

Vice-director INM

Serghei CEAPA
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Anexa 2
DECLARAŢIE DE NEAMESTEC
Prin prezenta, întru asigurarea funcționării adecvate a Organismul de Certificare a Produselor din cadrul
Institutului Național de Metrologie (OCP-INM), creat în scopul realizării evaluării conformităţii
mijloacelor de măsurare destinate pieţei naţionale, în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17065:2006,
HG nr. 408 din 16.06.2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă
a mijloacelor de măsurare” și HG nr. 267 din 8 aprilie 2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice
privind aparatele de cântărit neautomate”, cu completările ulterioare aprobate prin HG nr. 1043 din
13.09.2016 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014”, și
respectării exigențelor legislației în vigoare și prevederilor standardelor de referință, managementul
Ministerului Economiei și Infrastructurii – fondator al Institutului Național de Metrologie, se angajează să
respecte următoarele:
 să asigure neamestecul în realizarea activităților de evaluare a conformității mijloacelor de
măsurare;
 să asigure neamestecul în formularea politicilor referitoare la funcționarea OCP-INM;
 să asigure neamestecul la adoptarea deciziilor de acordare/neacordare a certificării;
 să asigure neamestecul în administrarea Sistemului de Management al al OCP-INM;
 să asigure ca personalul OCP-INM să nu fie supus unor presiuni şi stimulente, îndeosebi
financiare, contractuale sau de altă natură, care le-ar putea influenţa rezultatele activităţilor lor de
evaluare a conformităţii;
 activitățile, desfășurate de MEI, nu vor compromite imparţialitatea activităţilor OCP-INM de
certificare.
Garantăm astfel, susținerea funcționalității şi dezvoltării OCP-INM.

Secretar de Stat

Iuliana DRĂGĂLIN
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