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Nr._____/_________
Către,
MINISTERUL ECONOMIEI
Domnului Ministru Adrian Videanu
Stimate Domnule Ministru,
Organizaţia Sindicală Hepites, în calitate de reprezentant al
salariaţilor din Biroul Român de Metrologie Legală, instituţie publică
înfiinţată prin HG 193/2002, supune atenţiei dvs. o serie de aspecte care
pot genera efecte negative majore asupra funcţionării instituţiei,
salariaţilor instituţiei şi chiar a metrologiei legale din ţara noastră.
În conformitate cu prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea
instituţiilor publice, Biroul Român de Metrologie Legală este menţionat în
anexa 2, poziţia 22 la coloana 3 “Finanţat integral din venituri proprii”, iar
la coloana 6 “Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Economiei”, urmând ca, în consecinţă, toate
măsurile prevăzute a se aplica angajaţilor ale căror salarii sunt suportate
integral de la bugetul de stat să fie aplicate şi salariaţilor din instituţia
noastră.
Subvenţiile pe care Biroul Român de Metrologie Legală ar trebui să
le primească de la bugetul de stat sunt destinate întreţinerii şi conservării
etaloanelor naţionale care sunt bunurile statului şi nu sunt destinate să
constituie sau să consolideze fondul de salarii.
Biroul Român de Metrologie Legală are posibilitatea de a suporta
din venituri proprii sumele necesare conservării etaloanelor naţionale,
degrevând în acest mod bugetul de stat de o cheltuială.
În aceste condiţii, nemaifiind subvenţiile, Biroul Român de
Metrologie Legală revine la statutul de instituţie finanţată integral din
venituri proprii.
Salariaţii din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală care
efectuează controlul metrologic legal prin toate formele sale, respectiv
verificări metrologice, autorizări, avizări, inspecţii şi testări inopinate au o
foarte bună pregătire profesională dobândită prin instruiri şi perfecţionări
şi prin numeroase examinări care presupun foarte bune cunoştinţe în
domeniul ştiinţelor exacte şi al legislaţiei naţionale şi europene şi nu în

ultimul rând prin experienţă, având în vedere că majoritatea au vechime
în metrologie de peste 20 de ani. Formarea unui specialist sau a unui
expert în domeniul metrologiei presupune cheltuieli mari în timp şi bani
pentru dobândirea aptitudinilor necesare.
Micşorând salariile, salarii care oricum nu sunt la un nivel ridicat,
prin măsurile de austeritate, instituţia riscă să piardă o mare parte din cei
mai buni salariaţi care vor fi tentaţi de salariile din mediul privat, iar cei
care vor rămâne vor fi demotivaţi în a-şi îndeplini atribuţiile, tocmai în
această perioadă critică în care se manifestă puternice tendinţe de
fraudare a măsurărilor între persoane fizice în cadrul tranzacţiilor
comerciale, între furnizorii de utilităţi şi beneficiarii de utilităţi persoane
fizice sau juridice şi chiar între persoane juridice şi instituţii. În aceste
condiţii este necesară întărirea controlului metrologic, în nici un caz
slăbirea acestuia. Timpul, mai ales ultimii 20 de ani, ne-a demonstrat cât
de greu se dobândesc abilităţile necesare pentru a exercita controlul
metrologic legal prin inspecţii şi testări inopinate, iar numărul mare de
persoane care a părăsit acest domeniu al metrologiei spune totul despre
dificultăţile întâmpinate.
Există riscuri şi de altă natură, de exemplu, prin plecarea
salariaţilor din Institutul Naţional de Metrologie, unele domenii de control
metrologic vor dispărea din lipsă de specialişti, ceea ce poate conduce la
excluderea ţării noastre din convenţiile internaţionale la care acum este
parte.
Având în vedere cele relatate, vă rugăm Domnule Ministru, să
susţineţi continuarea controlului metrologic legal, control instituit încă din
anul 1864 de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin revenirea Biroului
Român de Metrologie Legală la statutul de instituţie finanţată integral din
venituri proprii, iar salariile personalului instituţiei să nu devină o nouă
povară pentru bugetul de stat.
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