ACORD DE COLABORARE

intre
Agentia pentru Protecfia Consumatorilor
$l

Institutul Nafional de Metrologie

Pirfile:
Agenfia pentru Protecfia Consumatorilor, reprezentat[ de dl Iurie EREMIA, Director, activdnd in
baza Regulamentului privind organizarea gi funclionarea AlJen{iei pentru Protecfia Consumatorilor,
aprobat prin Hotirirea Guvernului nr.936 din 09.12.2011, derrumitl in continuare ,,APC", gi

Institutul Nafional de Metrologie, reprezentat de dl Anatolie MELENCIUC, Director general,
activind inbaza Regulamentului de organizarc gi funcJionare a Institutului National de Metrologie,
aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 996 din 27.12.2012, denumit in continuare ,,fI{M",
avflnd in vedere obiectivele de guvemare in domeniul infraslructurii calitdJii, securitS{ii industriale gi
protecliei consumatorilor, formulate in Programul de activi;ate al Guvemului Republicii Moldova,
Strategia in domeniul protecjiei consumatorilor pentru anii2013-2020, Acordul de instituire aZonai
de Liber Schimb Aprofundat gi Cuprinz[tor RM-UE, parte componentd a Acordul de Asociere intre
Republica Moldova gi Uniunea European[,
recunosc0nd cd metrologia contribuie la protecfia interesolor consumatorilor gi ale statului prin
asigurarea m[surdrilor credibile,

convin sI colaboreze pe bazd de parteneriat activ pentru prolnovarea rolului metrologiei in domeniul
protectiei consumatorului, prin asigurarea trasabilit[tii, uniformitdfli qi exactit[lii mdsurarilor pe
intreg teritoriul Republicii Moldova.
Articolul I
Scopul

colaboririi

Scopul colaboririi pirfilor, in calitate de componente ale infrastructurii calitalii din Republica
Moldova, este promovarea rolului metrologiei in domeniul protecJiei consumatorilor gi consolidarea
procesului de difuzare a informafiei citre consumatori.

Articolul II
Principiile de colaboral.e:
a)
b)
c)
d)

Impa(ialitate
Obiectivitate

Confidenlialitate
Comunicare

Articolul

III

Obiectivele de colaborare
Obiectivul prezentului Acord il reprezintd sporirea eficienfei activititii de inspec{ie pe domeniul
mdsurdrilor, excluderea utilizdrii in m[surdrile oficiale a nLijloacelor de mdsurare ne-lesalizate gi
asigurarea exactit[tii gi uniformitdlii mAsuririlor pe teritoriul Republicii Moldova, cooperarea
interinstituJional[ pe urmdtoarele direcfii:

3'1. Analiza situalieidin domeniul mdsurlrilor, efectuate in clomeniile de interes public a cadrului
Ai
legislativ-normativ;
3.2. Elaborarea gi inaintarea propunerilor de:
a) imbunltd(ire a procesului de exercitare a controlului metrologic legal al mijloacelor de
mdsurare; mdsur[rilor; produselor preambalate; etc.
b) modificare a cadrului legislativ-normativ, in scopul protejlrii drepturilor gi obligaJiunilor
agen{ilor economici gi persoanelor fizice, in calitate de consumatori a rezultatelor m[sur[rilor
efectuate in lard,, pe de o parte, cit gi a producltorilor/vinz:dtorilor de mijloace de masurare gi a
prestatorilor de servicii, care au ca obiect de activitate seu utilizeazd in activitate mijloace de
mdsurare legale, pe de

c)

altl

parte;

imbundtAlirea procedurilor de inspec{ie a calitltii, siguranJei gi uniformitaJii mdsurdrilor
oficiale realizate pe teritoriul Republicii Modlova, in cadrul exercitdrii controlului metrologic legal.
3.3. APC - autoritatea responsabili de implementarea politicii in domeniul protecfiei conJumatorilor
in Republica Moldova, in cadrul prezentului Acord, va realiza, in funcfie de necesitdli, urm[toarele
acliuni:
a) Va solicita de la INM acordarea suportului tehnic gi metodologic necesar pentru efectuarea
controlului metrologic legal;
b) Va solicita de la INM asigurarea cu expertiza tehnicd nercesard in domeniul metrologiei legale;
c) Va solicita de la INM asistentd metodologic[ gi practici la efectuarea misur6rilor din domeniile
de interes public, suportul necesar la efectuarea mdsurdrilor in cadrul controlului produselor
preambalate;

d)

Va solicita de la INM asistenld metodologicd la elaborarla procedurilor de masurare, necesare la
exercitarea controlului metrologic legal;

e)

Va solicita de la INM eliberarea documentelor normative din domeniul metrologiei legale,
angajalilor APC, pe un termen de 30 de zile, (in baza legitimaJiei prezentate de cdtre solicitant),
pentru realizarea obiectivelor trasate.
3.4. INM, desemnat prin Lege pentru implementarea la nivel nafional a politicii in domeniul
metrologiei, prin asigurarea uniformititrii, legalitdlii, exactitdfli gi trasabilitdtii mdsurdrilor in
Republica Moldova, pentru protejarea consumatorilor si agentilor economici impotriva efectelor
negative ale mdsurdrilor incorecte sau false gi cregterea crcdibilit[1ii la nivel naJional, regional gi
internaJional a rczultatelor mdsur[rilor efectuate in far[, acoperit de Aranjamentul CIPM MRA,
detindtor al Bazei NaJionale de Etaloane a Republicii Moldova, in cadrul prezentului Acord, va
realiza,la solicitarea APC, in func{ie de posibilitdJi, urmdtoarele activitI{i:
a) Va acorda suport tehnic Ai metodologic APC la efectuarea controalelor metrologice legale;
b) Va acorda APC expertizatehnicdnecesard in domeniul rnetrologiei legale;
c) Va acorda APC suportul necesar la efectuarea mdsur[rilor in cadrul controlului produselor
preambalate;

d)

Va acorda APC asistenJd metodologicl
exercitarea controlului metrologic legal;

e)

la

elaborarea procedurilor de mdsurare, necesare la

Va acorda acces la datele despre buletinele de verificare a mijloacelor de misurare, pentru

rcalizarea obiectivelor de supraveghere a pieJei.

Articolul IV
Formele de colaborale
Formele de colaborare in cadrul prezentului acord sunt:
- crearea grupurilor de lucru mixte;
- organizarea in comun a seminarelor, workshop-urilor gi trening-urilor;
- schimbul de informafii in limitele exercitdrii supravegherii metrologice gi controlului
metrologic legal;
- lansarea unor proiecte comune;
- alte activitdli de interes comun.

Articolul V
Derularea Acordului
5.1 P[rfile sunt de acord cA toate activitltile vor fi desfrguratepebazaunor documente de proiect
agreate de APC gi INM.
5,2 Niciuna dintre Parfi nu va putea opera ca agent, rcptezentant sau asociat al celeilalte pd(i.
Niciuna dintre P6(i nu va putea semna un angajament in numele celeilalte P6r[i, dar va fi
rlspunzdtoare direct de asumarea tuturor obligafiilor ce reies din prevederile legale.

Articolul VI
Vizibilitate
Pdrfile sunt de acord c[ aranjamentele de colaborare trebuie ldcute publice gi in consecin{6 acceptd sd
recunoascd rolul gi contribufia fiecirei institutii in orice documente de informare publicb, gi care se
referd la aspecte ale acestei colaboriri. Fiecare dintre P6(i va folosi numele gi emblema proprie in

documentafia legatd de colaborare
institulii.

in

conformitate cu politicile

in

vigoare ale fiecareia dintre

Articolul VII
intrare in vigoare, Durati, Drenunfare
7.1. Prezentul Acord va intra in vigoare la data semndrii.
Prezentul Acord poate fi amendat in orice moment, prin consimfimdntul scris al Pa4ilor.
7.3 Prezentul Acord poate fi denunfat de oricare dintre Pirfi prin notificarea in scris a celeilalte P[r[i.
Denunlarea va avea efect la 2 (doud) luni de la primirea notificdrii respective gi nu va afecta
implementarea proiectelor gi realizarea acfiunilor iniliate in perioada valabilitalii lui, dacd pd(ile nu
au convenit altfel.
Articolul VIII
NotificIri, Adrese
Orice notificare sau cerere necesar[ sau permisd conform prozentului Acord va fi transmisd in scris.
O asemenea notificare sau cerere va fi consideratd cd a fost transmisi legal atunci c6nd va fi
inm6nat6, trimisd pe e-mail, trimisd cu un curier rapid, te lex sau telegramd,, pd4ii c[reia ii este

7.2

adresat6.

Articolul IX
Dispozifii finale
Prezentul Acord, reprezintd totalitatea aspectelor agreate de pd(i cu privire la Obiectul prezentului
Acord gi inlocuiesc orice alte acorduri anterioare cu privire la acelagi Obiect. Nerespectarea de cdtre
oricare dintre P54i a uneia dintre prevederile prezentului Acord nu va putea constitui o renunfare la

indeplinirea acelei sau oricdrei alte prevederi din prezentul Acord. Lipsa de valabilitate sau
imposibilitatea de a aplica oricare dintre prevederile prezentllui Acord nu va afecta valabilitatea sau
aplicabilitatea oricdreia dintre celelalte prevederi ale prezentului Acord.
Orice neinfelegeri intre Pirfi cu privire la interpretarea sau implementarea prezentului Acord sunt
solufionate amiabil prin consultdri sau negocieri.
DREPT PENTRU CARE, reprezentanlii pe deplin autorizaf iai P[(ilor au semnat acest Acord.
Semnat la Chig!_q.1u la 44
20I6,in douir exemplare originale, toate textele fiind
0'{
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