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Nr. 1779 /18.03.2019 

 

 

Politica privind participarea IDSA  
la schemele de încercări de competenţă organizate de LRUE/OIE 

sau alte instituții agreate 
 

Cod: P 3 

 

 

         1. Scop 

        Prezentul document stabileşte principiile şi regulile în baza cărora specialiştii din cadrul I.D.S.A – 
L.N.R.D.S.A. participă la încercările de competenţă şi programele de intercomparare (PT/ILC), organizate 
de Laboratoarele de Referință ale Uniunii Europene, Laboratoare de Referință OIE și/sau alți furnizori de 
scheme pentru încercarea competenței agreați, în vederea asigurării validității rezultatelor încercărilor 
(prin controlul extern de calitate) și a competenței personalului tehnic. 
 

         2. Documente de referință 
 
         2.1 SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi 
etalonări, cap. 7.7; 
         2.2 SR EN ISO/CEI 17043:2010 – Evaluarea conformității.Cerințe generale pentru încercările de 
competență, cap. 4.2; 
         2.3 Politica Renar P-04 / Ediţia 2015 privind utilizarea în acreditare a încercărilor de competenţă şi a 
comparărilor interlaboratoare;    
          2.4 Regulament specific de acreditare, în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări și 
etalonări, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, Ediția din 23.08.2018, cap. 5.10; 
          2.5  Regulament specific de acreditare, a Furnizorilor de încercări de Competență RS-2 IC, Ediția 
din 24.10.2014, cap.4.2. 
 

        3. Formularea politicii 

        3.1. În vederea implementării şi menţinerii conformităţii cu cerinţele standardului SR EN ISO/CEI 
17025:2018 și a standardului SR EN ISO/CEI 17043:2010, IDSA, prin laboratoarele sale își dovedește 
competența prin participarea la schemele de încercări de competență și/sau comparari interlaboratoare 
organizate de către LRUE/OIE  sau alte instituții agreate. 
        3.2. Participarea se efectuează periodic sau de câte ori o impune EURL-ul respectiv, respectând 
politica RENAR P-04 și planificarea participării IDSA la PT/ILC, la cel puțin 2 scheme de încercări de 
competență, pentru fiecare subdisciplină din domeniul acreditat pe durata unui ciclu de acreditare, cu 
rezultate satisfăcătoare, acolo unde astfel de scheme sunt disponibile și adecvate. 
         3.3. În cazul organizatorilor de comparări interlaboratoare care nu evaluează performanța și nu 
transmit un calificativ al acesteia, IDSA stabilește criteriile de evaluare prin procedură proprie. 
         3.4. De asemenea, IDSA documentează criteriile de selecție a furnizorilor și se asigură de 
competența acestora, respectând principiile politicii RENAR P-04. 
         3.5. Participarea specialiștilor din cadrul IDSA-LNRDSA, unde este practic posibilă 
organizarea/participare la PT/ILC,  se realizează în principal pentru metodele analitice care se lucrează în 
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cadrul controlului oficial şi/sau pentru cele care stau la baza diagnosticului bolilor cu notificare 
internaţională. 
          3.6. Obținerea de rezultate nesatisfăcătoare în cadrul unui PT duce la efectuarea unei analize 
amănunțite a cauzelor și întreprinderea de acțiuni adecvate nivelului de risc stabilit care sunt ulterior, 
utilizate ca și măsuri de control pentru îmbunătățirea activității de laborator. 
          3.7. Prin acte administrative, se stabilește autoritatea și responsabilitatea persoanelor implicate în 
participarea la scheme pentru testarea competenței. 
 

           4. Modificări  faţă de versiunea  anterioară 

             Această politică este la a patra ediție și preia din informațiile cuprinse în politica P 003 iar 
modificările sunt efectuate în culoare albastră. 
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