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Nr. înregistrare:1325 / 18.02.2022 

 

Politica privind managementul probelor 

Cod: P 5 

         1. Scop 

         Prezentul document stabileşte activitățile coordonate în baza cărora se realizează 

managementul probelor în cadrul IDSA. 

         2. Documente de referință 

         2.1.  SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de 

încercări şi etalonări, cap. 7.1 și 7.4; 

         2.2. 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. 5.7. 

         3. Formularea politicii          

          3.1. IDSA recepționează probe în control oficial și la cerere, destinate examenelor de 
laborator în domeniul sănătăţii, bunăstării animalelor și pentru organisme modificate genetic. 

          3.2. Probele se recepționează prin Serviciile Sănătate și Evaluare Bunăstare Animală 
(SSEBA) și Sănătate Animale Acvatice și Insecte Utile (SAAIU), în timpul programului de lucru 
(8.30-15.30) precum și în afara lui de către agenți de securitate (responsabili cu stocarea probelor 
și predarea acestora personalului autorizat pentru gestionarea lor). 

         3.3. Evaluarea probelor și a documentelor, se face cu  respectarea prevederilor legislative 
din Ordinul pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de 
supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la 
animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor și Ordinul Președintelui ANSVSA privind metodologia de 
prelevare, ambalare, identificare și transport al probelor destinate examenelor de laborator. 

         3.4. IDSA beneficiază de un sistem informatic integrat destinat managementului activității de 
laborator, denumit ATLAS vet LIMS, care permite înregistrarea cererilor de analiză, implicit a 
probelor prin alocarea unui cod unic de identificare.  

        3.5. Managementul IDSA utilizează  proceduri privind recepția și circuitul probelor între 
laboratoare, cu păstrarea confidențialității provenienței acestora și își stabilește și monitorizează 
riscurile în funcție de etapele proceselor implicate în analizarea probelor. 

        3.6. Pe tot parcursul procesului preanalitic și analitic sunt implicate persoane autorizate 
desemnate prin acte administrative. 

           4. Modificări  faţă de versiunea  anterioară 

           Această politică este la a treia ediție cu efectuarea unei prime revizii cu completări efectuate 
în culoare albastră. 

DIRECTOR 

Conf. univ.  Dr. Florica BĂRBUCEANU 
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