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Politica  
Utilizarea rapoartelor încercării de competență 

 
Cod: P 7 

 

 

1. Scop 

Prezentul document stabilește modul în care rapoartele elaborate ca urmare a participării la 
scheme de încercări de competență organizate de către IDSA ca furnizor de încercări de competență, 
pot fi utilizate de către persoane fizice sau organizații (raport preliminar, raport final, raport al schemei 
de încercare de competență de urmărire, după caz). 

 
De asemenea, face referire la utilizarea siglei  de acreditare RENAR, pe rapoartele SIC 

acreditate, precum și a sintagmei prin care RENAR este semnatar al acordurilor de recunoaștere 
multilaterală în domeniul furnizorilor de competență. 

 
         2. Documente de referință 

 
1.1. SR EN ISO/CEI 17043: 2010 – Cerinţe generale pentru încercările de competenţă, cap. 

4.8, pct. 4.8.4 
1.2. RE-02: Regulament privind utilizarea mărcii naționale de acreditare, referirea la statutul de 

acreditat al unui organism de evaluare a conformității și la statutul RENAR de semnatar al acordurilor 
de recunoaștere multilaterală, cap. 11, pct.11.1 – Ediția din 12.09. 2017 

1.3. Nota de serviciu a ANSVSA nr. 27244/29.09.2017 – Monitorizarea laboratoarelor 
desemnate pentru analiza probelor prelevate în cadrul controalelor oficiale 

 

         3. Formularea politicii 

 
Rapoartele schemei de încercări de competență centralizează rezultatele tuturor participanților, 

evaluând performanțele acestora și sunt elaborate cu respectarea confidențialității, fiecare participant 
și obiect supus încercării de competență primind câte un cod unic de identificare. 

 
Rapoartele schemei de încercare de competență sunt puse la dispoziția participanților conform 

planificării. 
 
Rapoartele  schemei de încercare de competență pot fi utilizate  de către persoane fizice sau 

organizații în conformitate cu scopurile declarate ale schemei respective. 
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Utilizarea rapoartelor schemei de încercări de competență în alte scopuri decât cele declarate 
prin intermediul prezentului document nu este autorizată de către IDSA ca furnizor de încercări de 
competență și nu implică nici o responsabilitate sau obligație din partea acestuia. 

 
Rapoartele încercării de competență pot fi furnizate persoanelor fizice sau autorităților, la 

cererea acestora, de către participanții însăși. 
Fiecare raport al unei scheme de încercare de competență acreditată va avea înscris  pe prima 

pagină, în partea dreaptă-sus, sigla de acreditare RENAR și sub aceasta, sintagma “RENAR este 
semnatar al EA MLA pentru domeniul furnizori de competență“. 

 
Atunci când IDSA furnizează raportul unei încercări de competență direct unei organizații sau 

persoane fizice, ca urmare a solicitării acestora, participanții sunt informați în legătură cu acest acord 
înaintea participării și se menționează aceasta în protocolul schemei. 

 
IDSA transmite semestrial situația participărilor și a rezultatelor  obținute de către  laboratoarele 

naționale de referință la schemele de încercări de competență, precum și situația schemelor de 
încercare de competență organizate de către IDSA, împreună cu rezultatele obținute de către 
laboratoarele desemnate pentru analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial.  

  

        4. Modificări  faţă de versiunea  anterioară 

 
        Această politică este la a treia  ediție, iar modificările sunt efectuate cu albastru. 
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