
ACORD DE COLABORARE
intre

Agenfia pentru Protecfia Consumatorilor

$l

Institutul Nafional de Metrologie

de dl Iuri r' activdnd in

Agenfiei nsumatorilor'

denumitd 
" 

$i

tor general'
Institutul Nafional Metrologie,
activind in baza Reg

aprobat Prin Hotirire

avand in vedere obiectivele de guvernare in domeniul infrastructurii calitalii, securitaJii industriale 9i

protecfiei consumatorilor, formulate in Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova,

Strategia in domeniur protecliei consumator-iror pentru an'i2013-2020, Acordul de instituire azonei

de Liber Schimb Aprofundat qi cuprinzdtor RM-UE, parte componentd a Acordul de Asociere intre

Republica Moldova 9i Uniunea Europeand'

recunoscflnd cd metrologia contribuie la protec{ia intereselor consumatorilor gi ale statului prin

asigurarea mf, surlrilor credibile,

az6departeneriatactivpentrupromovarearoluluimetrologieiindomeniul
, prin uriguru..i lr*uuilitagi, uniformita{ii gi exactitatii m6sur6rilor pe

Moldr va' 
Articolul I

Scopul colaboririi,

Scopul colaborlrii parfilor, -in 
calitate de componente ale infrastructurii calitn{ii din Republica

Moldova, este promovarea rolului metrotJg-iei in io-"niul protecliei consumatorilor qi consolidarea

pi"..r"f"i de difuzare a informa{iei c6tre consumatori'

a) Impa(ialitate
b) Obiectivitate
c) Confidenlialitate
d) Comunicare

Articolul II
Principiile de colaborare:

Articolul III
Obiectivele d



3.1. Analiza situa{iei din domeniul mdsur[rilor, efectuate in domeniile de interes public qi a cadrului

legislativ-normativ;
3.i,. Elaborarea gi inaintarea propunerilor de:

a) procesului de exercitare a controlului metrologic legal al mijloacelor de

mds or; produselor preambalate; etc'

b) modificare a cadrului legi in scopul protejlrii drepturilor gi obliga{iunilor

aienlilor economici gi persoan alitate d" cons.tmatori a rezultatelor mlsurdrilor

efectuate in Jar[, pe de o parte ltorilor/vinz[torilor de mijloace de masurare 9i a

prestatorilor de servicii, .ur. uo ca obiect de activitate sau utilizeazd' in activitate mijloace de

mdsurare legale, Pe de altl Parte;
c) a procedurilor de inspecfie a calit[1ii,. siguranfei gi uniformitdfii mdsurdrilor

ofic pe teritoriul Republicii Moilova, in cadrul eiercitArii controlului metrologic legal'

3.3. APC - autoritatea r.rponrubill a politicii in domeniul protecJiei consumatorilor

in Republica Moldova, in cadrul pr ia realiza, in funcfie de necesitali, urmatoarele

ac{iuni:
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

c) Va solicita de la INM asistenfd meto

de interes public, suportul necesar la

e:)

icita de la INM asistenJa metodologici la elaborarea procedurilor de mdsurare, necesare la

controlului metrologic legal;

e) va solicita de la INM eliberarea documentelor normative din domeniul metrologiei legale,

angajafilor APC, pe un termen de 30 de zile, (in baza legitimaliei prezentate de c6tre solicitant),

pentru rcalizar ea ob iective lor trasate.

3.4.INM, desemnat prin Lege pentru implementarea la nivel nafional a politicii in domeniul

metrologiei, prin asigurarea uniformitdlii, leg

, urmdtoarele activitiJi:

a) Va tehnic ai efectuarea controalelor metrologice legale;

b) Va expertiza omeniul metrologiei legale;

c) Va suportul ea mdsurdrilor in cadrul controlului produselor

Apc asisten(a metodologic[ la elaborarea procedurilor de masurare, necesare la

rolului metrologic legal;

e) va acorda acces la datele despre buletinele de verificare a mijloacelor de mdsurare' pentru

r e alizar ea obiective lor de suprave ghere a p ieJe i'
Articolul IV

Formele de colaborare

Formeledecolaborareincadrulprezentuluiacordsunt:
- crearea gruPurilor de lucru mixte;

- organ\zir.u in .o*un a seminarelor, workshop-urilor qi trening-urilor;

- schimbul de informaJii in limitele exercitdrii supravegherii metrologice 9i controlului

metrologic legal;

- lansarea unor Proiecte comune;

- alte activit[li de interes comun'



5.1 Plr(ile sunt de acord cd

agreate de APC 9i INM.
5.2 Niciuna dintre P6(i nu

Niciuna dintre Plrfi nu va

Articolul V
Derularea Acordului

toate activitdfile vor fi desfbqurate pe baza unor documente de proiect

va putea opera ca agent, reprezentant sau asociat al celeilalte P64i.

putea semna un angajament in numele celeilalte P[(i, dar va fi
rispunzdtoare direct de asumarea tuturor obligaliilor ce reies din prevederile legale.

Articolul VI
Vizibilitate

p6rtile sunt de acord c6 aranjamentele de colaborare trebuie fdcute publice gi in consecinfd acceptd sd

recunoasca rolul gi contribuJia fiecdrei instituJii in orice documente de informare publicd, 9i care se

referd la aspecte ale acestei colaboriri. Fiecare dintre P[(i va folosi numele 9i emblema proprie in

documentali a legatd de colaborare in conformitate cu politicile in vigoare ale fiecdreia dintre

institulii' 
Articolur vlr

intrare in vigoare, Durati, Denunfare

7.1. Prezentul Acord va intra in vigoare la data semnirii.

7.2 prezentul Acord poate fi amendat in orice moment, prin consimfdmdntul scris al Pd(ilor.

7.3 prezentul Acord pout" n denun{at de oricare dintre P[(i prin notificarea in scris a celeilalte P64i.

DenunJarea va avea efe ct la 2 (d-oue) luni de la primirea notificdrii respective qi nu va afecta

implementarea proiectelor gi realizarea acfiunilor Lniliate in perioada valabilitatrii lui, daci P64ile nu

au convenit altfel.
Articolul VIII

se

Orice notificare sau cerere necesard sau prezenfului Acord va fi transmisd in scris.

O asemenea notificare sau cerere va a fost transmis[ legal atunci cdnd va fi

inmdnat6, trimis6 pe e-mail, trimisa cu un curier rapid, telex sau telegramd, pitt\ii cdreia ii este

adresat[.
Articolul IX

Dispozifii finale
prezentul Acord, reprezintfl totalitatea aspectelor agreate de pdrfi cu privire la Obiectul prezentului

Acord qi inlocuiesc orice alte acorduri anterioare cu privire la acelagi Obiect. Nerespectarea de citre

oricare dintre plrfi a uneia dintre prevederile prezentului Acord nu va putea constitui o renun(are la

indeplinirea acelei sau oricdrei alte prevederi din prezentul Acord' Lipsa de valabilitate sau

imposibilitatea de a aplica oricare dintre prevederile prezentului Acord nu va afecta valabilitatea sau

aplicabilitatea oricdreia dintre celelalte prevederi ale prezentului Acord'

orice nein{elegeri intre P[rfi cu privire la interpretarea sau implementarea prezentului Acord sunt

solufionate amiabil prin consultdri sau negocieri'

DREPT PENTRU CARE, reprezentanfii pe deplin autorizali ai Pdrlilor au semnat acest Acord'

Semnat la Chigindu la 44
ni7it 1 2016, in doud exemplare originale, toate textele frind

Pentru APC:
Iurie EREMIA,
Director
Chigin[u, str.V
E-mail;
clf 1008601000846

Tel.l022l501 980

Fax 10221501 981
Tel.l022l903 100

Fax 10221 903 111

Data: Data:


