AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ȘI SĂNĂTATE ANIMALĂ

Nr. 2623 / 19.04.2019
Politica
Alegerea metodei
COD: P 11
1. Scop
Prezentul document stabileşte politica furnizorului de încercări de competenţă în ceea ce
priveşte alegerea metodei utilizate de către participanţii la schemele de încercări de competenţă,
atunci când li se permite să utilizeze în SIC diverse metode, alese de aceştia.
2. Documente de referință
2.1. SR EN ISO/CEI 17043: 2010 – Cerinţe generale pentru încercările de competenţă, cap. 4.5.
2.2. Regulament Specific de Acreditare a Furnizorilor de Incercări de Competență RENAR
Cod: RS-2-IC
3. Formularea politicii
3.1. Pentru testarea obiectelor supuse încercării de competenţă din cadrul schemelor de
încercări de competenţă la care participanţii s-au înscris, aceştia pot utiliza o metodă la alegerea lor,
de regulă utilizată curent în laboratorul propriu.
3.2. Metodele utilizate în cadrul controlului oficial pentru domeniul Sănătate Bunăstare Animală şi
OMG, în conformitate cu Programul Strategic, sunt precizate în Nomenclatorul de metode aprobat
prin ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 20 / 2015 cu modificările şi completările ulterioare.
3.3. De asemenea, IDSA-FIC poate instrui participanţii în vederea utilizării unei metode
specificate, în concordanţă cu modelul SIC ofertată. In acest caz, instruirea se va face cu suficient
timp înainte de distribuirea obiectelor supuse încercării de competenţă.
3.4. În cazul în care participanţilor li se permite să folosească metode diferite, alese de
aceştia, IDSA-FIC:
3.4.1. Introduce etape de comparare a rezultatelor participanţilor obţinute prin metode diferite,
constituid grupuri statistice pentru metodele de încercare utilizate de către aceştia.
3.4.2. Este documentat în ceea ce priveşte echivalenţa tehnică a metodelor de încercare diferite
pentru orice măsurand.
4. Modificări faţă de versiunea anterioară
Această politică se află la a doua ediţie, iar modificările sunt efectuate cu albastru.
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