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Politica privind raportarea rezultatelor
Cod: P 17

1. Scop
Prezentul document stabileşte principiile raportării rezultatelor analizelor de laborator către
beneficiari.
2. Documente de referință
2.1. SR EN ISO/CEI 17025:2018 – Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de
încercări şi etalonări, cap. 7.8;
2.2. Regulament specific de acreditare, în domeniul acreditării laboratoarelor de încercări și
etalonări, conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, cap. 5.11.
3. Formularea politicii
3.1. Raportarea rezultatelor se face în scris sub forma buletinelor de analiză, denumite
rapoarte de încercare.
3.2. Formatele rapoartelor de încercare sunt documente codificate, oficiale aprobate de
către ANSVSA și prevăd măsuri de siguranță pentru a preveni reproducerea neautorizată sau
utilizarea frauduloasă.
3.3. Pentru raportarea rezultatelor încercărilor se utilizează sistemul informatic integrat
ATLAS vet LIMS. Rezultatele fiecărei încercări se raportează în conformitate cu precizările din
procedurile standard operationale ale metodelor de analiză.
3.4. Denumirile metodelor de analiză care se lucrează în control oficial și la cerere sunt
cuprinse în Nomenclatorul de metode aprobat prin Ordin ANSVSA.
3.5. Metodele desemnate care se lucrează în control oficial sunt aprobate prin Ordin
ANSVSA și sunt marcate în rapoartele de încercare, cu abrevierea D.
3.6. În buletinele de analiza, rezultatele analizelor solicitate se referă numai la obiectele de
încercare (eșantioanele) recepționate și analizate. În cazul în care sunt exprimate opinii și
interpretări, acestea sunt neacreditate și sunt identificate clar în raportul de încercare.
3.7. Pe rapoartele de încercare sunt marcate atat metodele acreditate (simbol combinat
RENAR ILAC MRA) cât și cele neacreditate.
3.8. În funcție de timpul analitic necesar eliberarii rezultatelor și de evoluția epidemiologică
a unor boli, rapoartele de încercare se emit și parțial.
3.9. Este interzisă raportarea verbală a rezultatelor încercărilor solicitate.
3.10. Rapoartele de încercare, după aprobare, se distribuie prin e-mail, poștă, curier dar și
personal, la solicitarea clientului.
3.11. Pentru analizele la cerere, transmiterea rapoartelor de încercare către beneficiari, se
efectuează numai după plata integrală și/sau intrarea banilor în contul IDSA.
3.12. Raportarea rezultatelor pentru investigațiile solicitate și raportarea opiniilor și
interpretărilor în buletinul de analiză este efectuată numai de personal autorizat prin acte
administrative.
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4. Modificări faţă de versiunea anterioară
Această politică este la a doua ediție, cu efectuarea unei prime revizii și completări
efectuate în culoare albastră.
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