AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ŞI SĂNĂTATE ANIMALĂ

Nr. 2934/08.05.2019

Stimaţi participanţi,
Ref.: invitaţie participare încercări de competenţă pentru domeniul sănătate,
bunăstare animală şi OMG
Ataşat, vă transmitem oferta privind schemele de încercări de competenţă (SIC) pe care
institutul le organizează anul acesta.
Vă rugăm să completaţi macheta conform cerinţelor fiecărei coloane, luând în
considerare Planul de participare la SIC pentru un ciclu de acreditare, elaborat de
dumneavoastră conform Politicii RENAR P 04: Politica privind utilizarea în acreditare a
încercărilor de competenţă şi frecvenţa de organizare pentru fiecare SIC, prin accesarea
acesteia de pe site-ul FIC (www. idah.ro/Activităţi specifice/Scheme încercări competență- Anexa
4 – F-04-PG-SIC-001), actualizată în data de 26.02.2019. Acceptul sau refuzul participării se va
marca obligatoriu prin înscrierea literei „X” în dreptul coloanei respective. Refuzul participării
laboratoarelor sanitare veterinare publice, la SIC organizate de către FIC IDSA sau al
netransmiterii rezultatelor, trebuie justificat (în coloana cu “NU”).
Necompletarea celor 4 coloane va fi considerată ca neparticipare.
Macheta astfel completată, împreună cu adresa de înaintare, se scanează şi se transmit
pe e-mail, la adresa office@idah.ro, până la data de 31.05.2019.
De asemenea, facem precizarea că, în cadrul fiecărei scheme de încercări de
competenţă, numărul de obiecte supuse încercării, tipul, tratarea şi manipularea obiectelor
supuse încercării (OIC), condiţiile de conservare, depozitare, precum şi modul şi termenul de
transmitere a rezultatelor, sunt stipulate în documentele care însoţesc aceste OIC, pe care vă
rugăm să le citiţi cu atenţie.
Participanţii care se înscriu la această testare trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare
şi să fie instruiţi pentru metoda utilizată în SIC, în conformitate cu politica FIC: P 8, postată pe
site-ul menționat mai sus.
Menţionăm faptul că rezultatele obţinute la aceste scheme de competenţă prin comparări
interlaboratoare, la solicitare pot fi transmise de către organizator, direct autorităţilor relevante
(autoritatea de reglementare şi de acreditare).
Costurile taxei de participare pentru laboratoarele din sistemul privat, sunt în conformitate
cu Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Distribuirea OIC se va face în perioada 01 - 11 octombrie 2019.
Orice modificări/completări în privinţa desfăşurării SIC, vor fi aduse la cunoştinţă
participanţilor, în timp util.
Întrebări sau alte detalii legate de subiectul expus, pot fi adresate doamnei dr. Florica
Brucher, prin utilizarea adresei de e-mail: desemnarelsvsa@idah.ro.
Cu stimă,
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